
Om forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter

Nr 2/2018 Tipsa en vän | Läs i webbläsare

Analys av skallskador ger ny bild av stenåldern
Stenåldersmänniskornas samhälle och föreställningsvärld var mer komplex än man
tidigare trott. Det visar nya analyser av skallar från den tidiga stenåldern som har
hittats i Motala. Några av kranierna var pålade och de flesta bär spår av läkta
skador. Läs mer»

Ozonlagret återhämtar
sig inte överallt
Ozonskiktet, som skyddar oss från
skadlig ultraviolett strålning,
återhämtar sig vid polerna. Men
oväntade minskningar i andra delar av
atmosfären kan förhindra att ozonlagret
återhämtar sig på lägre breddgrader.
Läs mer»

Samiska eller svenska
i nomadskolorna?
Språket i skolan är ett kraftfullt verktyg
för att skapa vem man är och vilka
möjligheter man har i livet. I en ny
avhandling undersöks hur samiska och
andra nordiska språk användes i
nomadskolor för samer under 1900-
talets första hälft. Läs mer»

Månadens alumn
Jurist som lär företag
om hållbarhet
Som vd för och grundare av The
Academy for human rights in business
har Parul Sharma utbildat över 500
företag i hållbarhetsfrågor i världen.
Redan på högstadiet visste hon att det
var jurist hon ville bli. Läs mer»

Nyheter

Varför gifta sig
med en gift man?
Att ha en mor som är gift med en man
som har minst en fru till kan vara bättre
än att ha föräldrar som är monogamt
gifta för en del barn i Etiopien. Men hur
det går för barnen beror på moderns
rangordning som fru och utfallen är
olika för söner och döttrar, visar en ny
studie. Läs mer»

Vägen till ett civiliserat
samhälle går via straff
Våldet minskar och vi bryr oss allt mer
om vår egen och andras hygien.
Utvecklingen har pågått i flera hundra
år, men ingen har hittills kunnat
förklara varför. Nu visar ny forskning
att svaret kan ligga i en benägenhet att
straffa beteenden som upplevs som
hotfulla. Läs mer»

Svensk-danskt samarbete
kring kryomikroskopi
Med stöd från Knut och Alice
Wallenbergs Stiftelse och Novo Nordisk
Fonden skapar forskare från bland
annat Stockholms universitet ett
nordiskt nätverk inom kryomikroskopi,
en teknik vars utvecklare belönades
med Nobelpris 2017. Professor Gunnar
von Heijne är ansvarig för
verksamheten vid SciLifeLab. Läs
mer»

Hållbarhetsforum söker
lösningar på miljöområdet
Den 21 mars arrangeras Stockholms
universitets hållbarhetsforum i Aula
Magna. Temat är framtidens energi och
resurser. Bland talarna finns
miljöminister Karolina Skog liksom en
rad av universitetets forskare. Några av
rubrikerna är: ”Framtidens kol – en
möjlighet för Sverige” och ”Framtidens
mat – vad ligger på tallriken år 2050?”
Läs mer»

Inspireras av miljöföretag 
på Starta eget-dagen
Vilka möjligheter finns det för
studenter, forskare och alumner att
driva egna företag? Under årets Starta
eget-dag är temat miljö och hållbarhet.
Några av landets mest framgångsrika
entreprenörer medverkar. Läs mer»

Ny lärarutbildning för
teckenspråkiga
I höst startar universitetet en unik
utbildning för den som vill bli
teckenspråkig tvåspråkig grundlärare.
Målet är att utbildningen ska ge
behörighet att undervisa i
specialskolan. Läs mer»

Christina Garsten ny föreståndare på SCAS
Christina Garsten, forskare vid Stockholms centrum för forskning om offentlig
sektor och professor i socialantroplogi, har utsetts till ny föreståndare för Swedish
Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala. Hon kommer att börja sitt nya
arbete i augusti. Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Stockholm. En av de mest gillade
bilderna i februari. Gästredaktör:
Andrei Osman @abubusworld
Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

25 feb kl 13.00–14.00
Vår vid Medelhavet»
Utomhus är det fortfarande vinter, med
snö, is och kyla på många håll i Sverige,
men inne i Edvard Andersons växthus
spirar våren. Följ med på visning av
säsongens blommor i Medelhavshallen.
Edvard Andersons växthus,
Bergianska trädgården

22 feb kl 18.30–20.00
Från kvinnlig rösträtt till #metoo»
Hur mycket påminner striden för
kvinnlig rösträtt för 100 år sedan om
dagens kamp för kvinnors rättigheter?
Kvinnohistorikern Christina Florin och
statsvetaren Lenita Freidenvall
föreläser. Foajén, Kulturhuset
Fanfaren, Farstagången 8, Farsta

28 feb kl 18.00–20.00
Vart går Bolivia?»
Hur är situationen för demokratin i
Bolivia? Andrés Rivarola, docent i
ekonomisk historia och föreståndare för
Latinamerikainstitutet, medverkar i
panelsamtal. ABF, Sveavägen 41

27 feb kl 18.00–19.00
Filmpolitik och jämställdhet:
Mission (im)possible?»
Hur har jämställdhetspolitiken på
filmområdet vuxit fram? Maria
Jansson, docent i statsvetenskap,
föreläser. ABF, Sveavägen 41

8 mars kl 18.00–18.45
Att skapa Italien»
Vad såg 1800-tals människan i Aida?
Vad ser vi idag? En föreläsning om
Verdis och operans roll i Italiens
enande med Tzortzis Ikonomou, lektor i
italienska. Guldfoajén, Kungliga
Operan

7 mars kl 18.00–19.30
Vad vet du om 1700-talet?»
Fördjupning om 1700-talet på temat
”Ofrivilliga migranter: Krigsfångar och
deras liv i Karl XII:s Sverige”. Olof
Blomqvist, doktorand, Historiska
institutionen, föreläser. Historiska
museet, Narvavägen 13-17

20 mars kl 18.00–19.30
Framgångsrika fantasier»
Vetenskap handlar om att förstå hur
verkligheten är beskaffad. Trots det
ägnar sig forskningen ibland åt att
fantisera om ”tankeexperiment”. Hur
kan man lära sig genom att grubbla
över det overkliga? Fysikern Sören
Holst föreläser. Stadsbiblioteket

13 mars kl 18.00–19.30
Hur analyserar statsvetare
politik?»
Politik består av både innehåll och spel.
Hur kan vi förstå den politiska
processens konflikter och
kompromisser? Michele Micheletti,
professor i statsvetenskap, föreläser.
ABF, Sveavägen 41

Fler evenemang»
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