
Om forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter

Nr 5/2018 Tipsa en vän | Läs i webbläsare

Mentor hjälper adept att få jobb i Sverige
Benedicte Wåhlin kom till Sverige från Frankrike som nyexaminerad arkitekt.
Genom arbetsmarknadsprojektet Korta vägen har hon blivit mentor till Samer
Abdayem, en inredningsarkitekt från Syrien som har haft svårt att få jobb.
Läs mer»

Slut på gamla
miljösynder
Stora mängder fosfor ansamlades under
1900-talet på havsbottnarna i stadens
närhet och bidrog till övergödning,
algblomning och syrebrist i skärgården.
Ny forskning från Stockholms
universitet visar att dessa fosforlager nu
är borta. Läs mer»

Här är universitets
hedersdoktorer 2018
Stockholms universitet har utsett årets
hedersdoktorer, som på ett utmärkande
sätt bidragit till universitetets forskning
och utbildning. Bland dessa finns
skådespelaren Stina Ekblad och
författaren och journalisten Lena ten
Hoopen. Läs mer»

Månadens alumn
Urbanekolog som sprider
kunskap om bin
Det började med bikupor för
honungsbin och har fortsatt med
trädgårdar och utbildning för att sprida
kunskap om biologisk mångfald,
ekosystemtjänster och urban
hållbarhet. Josefina Oddsberg
Gustafsson läste till urbanekolog vid
Stockholms universitet och är en av
grundarna av Bee Urban. Läs mer»

Nyheter

Försvagad Golfström kan leda till mycket varma somrar
Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för
12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en
liknande situation kunna inträffa i dag, enligt en ny studie. Läs mer»

Protein kan bromsa
tumörers tillväxt i tarmen
En ny mekanism för reglering av
stamceller i tarmen hos bananflugor
har hittats. Dessutom upptäcktes att ett
visst protein kan bromsa tumörers
tillväxt i tarmvävnad. Läs mer»

Träffa Stockholms
universitet på Järvaveckan
Stockholms universitet kommer att
delta i Järvaveckan den 13 juni för att
informera om våra utbildningar och
inspirera till högskolestudier.
Läs mer»

Världsbanken och IMF
underminerar arbetsrätten
Det nyliberala tänkande och
instrumentalistiska perspektiv som
präglar Världsbanken och
Internationella valutafonden tenderar
att underminera internationella
arbetsrättsliga normer om
föreningsfrihet och kollektiva
förhandlingar. Det visar en avhandling i
arbetsrätt. Läs mer»

Se föreläsning om lösningar
på klimatproblemen
Professor Veerabhadran Ramanathan
vid University of California, höll årets
Bohlinföreläsning om klimatforskning
den 21 maj. Han presenterade en lista
på åtgärder som han och hans kollegor
har tagit fram och som kan skydda
människor och ekosystem – om de
genomförs skyndsamt. Föreläsningen
finns att se på su.se/play.

Samiska offerplatser äldre
än man tidigare trott
Ny teknik daterar samiska offerplatser
till 500-talet och avslöjar när samerna
började med renskötsel. Forskare från
Stockholms universitet har i samarbete
med forskare vid universiteten i Tromsö
och Uleåborg visat att offerplatserna
har varit tradition längre tillbaka i tiden
och visar större variation än man
tidigare trott. Läs mer»

Betydelsen av kön och
hudfärg på äldreboendet
Såväl maskulinitet som icke-vithet kan
vara ett problem i mötet med de äldre i
äldrevården. Det visar en avhandling i
socialt arbete. En slutsats är dock att
tillräckligt med tid och flexibilitet i
arbetet har stor betydelse för att kunna
integrera personal som är män och
icke-vita i arbetet på ett bra sätt.
Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Stockholm. En av de mest gillade
bilderna i april. Fotograf:
Wuri Rostandy (@kawaiirei)
Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

30 maj kl 13.00–14.00
Jorden runt med barnvagn»
Visning i barnvagnstakt. Se Bergianska
trädgårdens olika områden med växter
från olika världsdelar
Bergianska trädgården

28 maj kl 14.00–16.00
En Kinafärd»
Lars Fredén berättar om sina
erfarenheter av att läsa kinesiska och
att vara svensk ambassadör i Peking.
Aulan, Kräftriket4A

31 maj kl 10.00–11.30
Marketization in Swedish
eldercare»
Hur påverkas vårdtagare, personal och
staten av marknadsanpassningen av
äldrevården? Seminariet hålls på
engelska av Linda Moberg, statsvetare.
Score, Frescativägen 14A

30 maj kl 13.00–15.00
Radical Right-Wing Parties in
Europe»
Sociologen Jens Rydgren förklarar
framväxten av radikala högerpartier i
Europa. Hålls på engelska.
Sociologiska institutionen, B900,
Frescati

13 juni kl 13.00–14.30
Svend Pedersen Lecture Award»
Judith S. Lederman, Illinois Institute of
Technology, USA tilldelas Svend
Pedersen Award och föreläser i
samband med det om "Making Sense of
Science: the role of science education
research in developing and supporting
Scientific Literacy ".
Vivi Täckholm-salen, Svante
Arrhenius väg 20 A

1 juni kl 16.00–17.00
Installationsföreläsning: Medier,
känslor och skärmar»
Anja Hirdman föreläser om medier,
känslor och skärmar då hon installeras
som professor i medie- och
kommunikationsvetenskap vid
Institutionen för mediestudier,
Stockholms universitet.
JMK-salen, Institutionen för
mediestudier, Karlavägen 104

Fler evenemang»

Om nyhetsbrevet
Stockholms universitets policy är att
aldrig dela med sig av, eller tillåta
annan aktör att använda,
prenumeranters uppgifter. Som
prenumerant har du i varje nyhetsbrev
möjlighet att avsluta eller ändra din
prenumeration. Vill du avregistrera dig
från detta nyhetsbrev, skicka e-post till
nyhetsbrev@su.se.

Universitetets nyhetsbrev utkommer
elva gånger per år och ges ut av
Samverkansavdelningen vid
Stockholms universitet.

Redaktör: Hanna Hellzén Cramér
Kontakt: nyhetsbrev@su.se

Do you want the University newsletter
in English? Click here!

Stockholms universitet – forskning,
utbildning och samverkan i den
internationella frontlinjen. www.su.se
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