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Namnet på ledamoten: Elisabeth Ahlsén
Invald i akademin: 2016-07-07
Funktion i Strömstad akademi: Professor i neurolingvistik
Bild på ledamoten: separat leverans.
E-postadress: elisabeth.ahlsen@ait.gu.se
Kort personlig beskrivning: Elisabeth Ahlsén är professor i neurolingvistik vid
Strömstad akademi. Hon är född i Lerum 1951. Hon är även verksam som forskare
och professor emerita inom projekt vid Göteborgs Universitet samt i företaget
Kommunikationsutveckling J.A. & E.A HB.
7. Specialkunskaper: Elisabeth har arbetat som lärare och logoped för att därefter bli
forskare och lärare i lingvistik och logopedi, specialiserad på språk och hjärna,
särskilt afasiologi. Hon har lett och medverkat i ett antal nationella och internationella
forskningsprojekt inom afasiologi, korpuslingvistik, talspråksstudier och multimodal
kommunikation, samt inom interkulturell kommunikation och uppbyggnad av
forskning och forskarutbildning. Forskningen har tillämpats bl a i utbildning av
logopeder och lingvister.
8. Akademisk bakgrund: Efter studier vid universiteten i Lund och Göteborg, avlade hon
lärarexamen vid Göteborgs universitet samt filosofie kandidatexamen med engelska
som huvudämne och logopedexamen vid Lunds universitet. Hon avlade filosofie
doktorsexamen i allmän språkvetenskap med inriktning mot neurolingvistik vid
Göteborgs universitet 1985 med en avhandling om ”Afasi och samtal”, blev docent
1991, biträdande professor 1995 och professor i neurolingvistik 1997. Hon har varit
gästforskare vid Köpenhamns universitet, ZiF Bielefeld och STIAS, Stellenbosch.
9. Referenser: Elisabeth Ahlsén har bl a varit verksam i Vetenskapsrådets
beredningsgrupper för språkvetenskap och för internationell postdoc inom humaniora,
samhällsvetenskap och konst samt ett antal EU-program inom informationsteknologi,
kommunikation och hälsa samt i beredningsgrupp för LSS-medel vid Socialstyrelsen.
Hon har även haft ett antal nämnduppdrag inom Göteborgs universitet och är ledamot
av Kungliga Vitterhetssamhället i Göteborg.
10. Namngivna länkar till publiceringar:
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=Ahls%c3%a9n%2c+Elisabeth&f=simp&spell=tr
ue&hist=true&p=1
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Elisabeth Ahlsén är professor i neurolingvistik vid Strömstad akademi.

Personlig beskrivning: Elisabeth Ahlsén är professor i neurolingvistik vid Strömstad
akademi. Hon är född i Lerum 1951. Hon är även verksam som forskare och
professor emerita inom projekt vid Göteborgs Universitet samt i företaget
Kommunikationsutveckling J.A. & E.A. HB.

Specialkunskaper: Elisabeth Ahlsén har arbetat som lärare och logoped för att
därefter bli forskare och lärare i lingvistik och logopedi, specialiserad på språk och
hjärna, särskilt afasiologi. Hon har lett och medverkat i ett antal nationella och
internationella forskningsprojekt inom afasiologi, korpuslingvistik, talspråksstudier
och multimodal kommunikation, samt inom interkulturell kommunikation och
uppbyggnad av forskning och forskarutbildning. Forskningen har tillämpats bl a i
utbildning av logopeder och lingvister.

Akademisk bakgrund: Efter studier vid universiteten i Lund och Göteborg, avlade hon
lärarexamen vid Göteborgs universitet samt filosofie kandidatexamen med engelska
som huvudämne och logopedexamen vid Lunds universitet. Hon avlade filosofie
doktorsexamen i allmän språkvetenskap med inriktning mot neurolingvistik vid
Göteborgs universitet 1985 med en avhandling om ”Afasi och samtal”, blev docent
1991, biträdande professor 1995 och professor i neurolingvistik 1997. Hon har varit
gästforskare vid Köpenhamns universitet, ZiF Centrum för Interdisciplinär Forskning i
Bielefeld och STIAS (Stellenbosch Institute for Advanced Studies).

Annan relevant information: Elisabeth Ahlsén har bl a varit verksam i
Vetenskapsrådets beredningsgrupper för språkvetenskap och för internationell
postdoc inom humaniora, samhällsvetenskap och konst samt ett antal EU-program
inom informationsteknologi, kommunikation och hälsa samt i beredningsgrupp för
LSS-medel vid Socialstyrelsen. Hon har även haft ett antal nämnduppdrag inom
Göteborgs universitet och är ledamot av Kungliga Vitterhetssamhället i Göteborg.
Länk till publiceringar LIBRIS:
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=Ahls%c3%a9n%2c+Elisabeth&f=simp&spell=true&
hist=true&p=1
ENGLISH VERSION
Elisabeth Ahlsén is professor of neurolinguistics at Strömstad Academy. She was
born in Lerum in 1951. She is also a researcher and professor emerita, working in
research projects at the University of Gothenburg and in the company
Communication consultancy J.A. & EA

Elisabeth has worked as teacher and speech-language therapist, before becoming a
researcher and teacher in linguistics and logopedics, specialized in the area of brain
and language, especially aphasiology. She has coordinated and participated in a
number of national and international research projects in aphasiology, corpus
linguistics, studies of spoken language and multimodal communication as well as in
intercultural communication and in building up research and research education. Her
research has been applied in the education of speech-language therapists and
linguists.
After studies at the universities of Lund and Gothenburg, she attained a degree as
teacher in Gothenburg, a B.A. majoring in English and a degree of speech-language
therapist in Lund. She became a Ph.D. in linguistics, specializing in neurolinguistics,
at the University of Gothenburg in 1985 with the thesis “Aphasia and spoken
interaction”, she became a “docent” in 1991, associate professor in 1995 and full
professor of neurolinguistics in 1997. She has been a guest researcher at
Copenhagen University, at the ZiF Center for Interdisciplinary Research in Bielefeld
and at STIAS (Stellenbosch Institute for Advanced Studies).
Elisabeth Ahlsén has, among other things, been a member of expert groups for
linguistic research and for international postdoc positions at the Swedish Research
Council and expert groups for health and information-and-communication technology
for the European Commission. She has also been on a number of boards and
committees at the University of Gothenburg and she is a member of The Royal
Society of Arts and Sciences in Gothenburg.
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