CURRICULUM VITAE: FRIDA BLOMBERG
Sammanfattning
Jag är språkvetare med passion för skrivande och neurovetenskap. Jag
disputerade nyligen vid Lunds universitet med en avhandling om hur
abstrakta och konkreta ord bearbetas i hjärnan. Nu söker jag nya
utmaningar där mina kunskaper om språk, kommunikation och tänkande
kan komma till nytta. Som person är jag ansvarsfull, idérik och empatisk.
Bland mina styrkor finns kommunikativa färdigheter i både tal och skrift,
god organisatorisk förmåga och sinne för detaljer. Jag har en bakgrund
inom trädgårdsbranschen och ett stort intresse för odling och botanik.

Kompetensprofil
Kontaktuppgifter

Kommunikation

Frida Blomberg
0709-301537
blomberg.frida.m@gmail.com
www.fridablomberg.se

-mycket bra på att förmedla information både muntligt och skriftligt
-driver eget företag med inriktning på textproduktion
-talar och skriver flytande engelska
-har lätt för att få kontakt med och motivera människor
-pedagogisk och har god förmåga att anpassa budskap till målgrupp
-har författat forskningsartiklar och varit medförfattare på en kursbok
-erfarenhet av publikationsprocessen

Språkkunskaper
Svenska: Modersmål
Engelska: Flytande i tal och
skrift
Tyska: Grundläggande
kunskaper

IT-kunskaper
Office-paketet
Wordpress
SPSS Statistics
Audacity
E-prime

Personligt
Född 1980
Bosatt i Lund
Gift och har 4-årig dotter
Trädgårdsentusiast
Naturmänniska
Musikalisk
Löptränar
Gillar film och gamla tv-spel

Övrigt
Har B-körkort

Referenser
Lämnas vid önskemål

Administration och projektledning
-söka projektmedel från statliga och privata finansiärer
-planera och fullfölja projekt
-administrativt arbete i samband med ansökningar och redovisning av
projekt
-budgetera för projekt
-erfarenhet av att organisera konferenser
-gedigen erfarenhet av hur den akademiska världen fungerar
Analytisk förmåga
-mycket bra på att tillgodogöra mig information
-stor erfarenhet av att identifiera relevanta frågeställningar och utarbeta
metoder för att undersöka dem
Tvärvetenskaplig forskarkompetens
-bred kunskap inom språk-/neuro-/kognitionsvetenskap
-djupgående kunskaper om hjärnaktivitet i samband med ordförståelse
-stor erfarenhet av språkvetenskaplig analys av ljud- och
videoinspelningar (transkribering, annotering, statistisk analys...)
-utmärkta kunskaper i experimentdesign och forskningsmetodik
-erfarenhet av att intervjua personer med afasi (språkstörning efter
hjärnskada)
-erfarenhet av att använda EEG (elektroencefalografi) för att mäta
hjärnans svar under tiden man utför språkliga/kognitiva uppgifter

CURRICULUM VITAE: FRIDA BLOMBERG

Arbetslivserfarenhet
2015 – idag: Egen företagare. I min enskilda firma utför jag tjänster relaterade till
textproduktion, t.ex. korrekturläsning, språkgranskning, översättningar
engelska/svenska samt författande av texter efter önskemål.
2010 – 2016: Doktorand i allmän språkvetenskap, Lunds universitet. För att
doktorera krävs att man arbetar självständigt och har god förmåga att tillgodogöra
sig och presentera information. En ytterligare förutsättning är förmågan att
identifiera komplicerade problem och arbeta metodiskt för att lösa dem.
2010 – 2011: Projektassistent, avd. för lingvistik, Lunds universitet. Inom denna
anställning forskade jag om hjärnans bearbetning av abstrakta och konkreta ord, i
synnerhet hos personer med afasi.
2009: Supplemental Instruction (SI)-mentor, Lunds universitet. Som SI-mentor
höll jag i möten där jag hjälpte studenter på grundkursen i lingvistik att komma
igång och plugga tillsammans och förbättra sin studieteknik.
2006 – 2007: Fältassistent, avd. för ekologi, Lunds universitet. Arbetet som
fältassistent innebar att inventera blommande växter och pollinerande insekter i
konventionella och ekologiska odlingar.
1999 – 2005: Trädgårdsarbetare/butikspersonal vid Ystad Plantskola (heltid till
2003, därefter helg- och sommarjobb parallellt med komvux-studier). I detta
arbete ingick att sälja växter och trädgårdsartiklar i butik samt skötsel av växter.

Utbildning
2010 – 2016: Forskarutbildning, allmän språkvetenskap, Lunds universitet.
Filosofie doktorsexamen 2016, med avhandlingen Concreteness, Specificity and
Emotional Content in Swedish Nouns – Neurocognitive Studies of Word Meaning
2008 – 2010: Masterutbildning, allmän språkvetenskap, Lunds universitet.
Examen 2010.
2005 – 2008: Kandidatutbildning, allmän språkvetenskap, Lunds universitet.
Utbildningen innefattade studier i biologi, lingvistik och psykologi. Examen 2009.
2003 – 2005: Studier på gymnasial nivå, Komvux Ystad. Gymnasieexamen med
naturvetenskaplig inriktning 2005.

Kurser och vidareutbildning
2016: Tyska, 30 högskolepoäng, Linnéuniversitetet Växjö/Die Neue Schule,
Berlin.

