
Johan Brandtler Curriculum Vitae

Kontakt-
information

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Stockholms universitet
Universitetsvägen D
  Stockholm

E-post:
johan.brandtler@su.se

Forsknings-
intressen

Svenska och övriga nordiska språk med avseende på språkbruk, språkstruk-
tur och grammatik: synkron och diakron språkförändring; dialektal variation
och dialektsyntax; samspelet mellan syntax, semantik och pragmatik vid for-
mandet av det språkliga uttrycket. Teoretiska ramverk: neo-griceansk prag-
matikteori, generativ syntaxteori, klassisk logik.

Utbildning
Lunds
universitet Filosofie doktorsexamen, Nordiska språk 

– Avhandling:The Evaluability Hypothesis.
The Syntax and Semantics of Polarity Item Licensing in Swedish.
Handledare: Christer Platzack
Bihandledare: Valéria Molnár

Filosofie Magisterexamen. Svenska, språklig inriktning 

– Uppsats: Sats- och lednegation i svenska. En semantisk och syntaktisk
analys av svenskans negation i jämförelse med den finska.
Handledare: Lars-Olof Delsing

Filosofie kandidatexamen. Svenska, språklig inriktning 

– Uppsats: Kontextanknytning i barnspråk. En analys av kontextanknyt-
ningens roll för subjektsutelämning i tidigt barnspråk.
Handledare: Christer Platzack

Anställningar
Stockholms
universitet Universitetslektor i svenska –

Institutionen för svenska och flerspråkighet.

 av 

http://www.su.se/svefler/
http://www.su.be/
mailto:johan.brandtler@su.se
http://www.lu.se/
http://www.lu.se/
http://www.su.se/svefler


Gents
universitet Docent tenure track, svensk språkvetenskap –

Ämnesprofessor. Institutionen för lingvistik.

Postdok-forskare –

Institutionen för lingvistik.

Lunds
universitet Postdok-forskare i Levande språk –

Språk- och litteraturcentrum,
− Forskningsprojekt: Polarity Sensitivity and Evaluability.

The Lexical Properties of Swedish Polarity Items
Finansierad av Riksbankens Jubileumsfond.

Universitetslektor –

Språk- och litteraturcentrum.

Universitetsadjunkt 

Språk- och litteraturcentrum.

Studievägledare –

Institutionen för nordiska språk.

Forskningsanslag

-årigt forskningsanslag: .. kr –
Projekttitel:The Syntax of Swedish Negation
Anslagsgivare: Riksbankens Jubileumsfond

-årigt forskningsanslag: .. kr –
Projekttitel: Polarity Sensitivity and Evaluability:
The Lexical Properties of Swedish Polarity Items
Anslagsgivare: Riksbankens Jubileumsfond

Resestipendium: . kr 
Anslagsgivare: The Birgit Rausing Language Programme

Resestipendium: . kr 
Anslagsgivare: STINT (Swedish Foundation for
International Cooperation in Research and Higher Education).

 av 

http://www.taalkunde.ugent.be/
http://www.taalkunde.ugent.be/
http://www.sol.lu.se/
http://www.rj.se/
http://www.sol.lu.se/
http://www.sol.lu.se/


Priser och
utmärkelser

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare, 
för värdefulla bidrag till kännedom om svenska språket.

Vetenskapssocieteten i Lund: Kockska priset 
för avhandlingar inom humaniora

Oscar II:s stipendium för bästa avhandling 
vid Lunds universitet inom humaniora/teologi

Stipendium för förtjänstfull magisteruppsats, 
Inst. för nordiska språk
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