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Forskare pratar

Framstående psykologiforskare från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och Avdelningen för psykologi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska
institutet, berättar om de senaste rönen inom sina fält. Välkommen till ABF-huset, Sveavägen 41, kl. 18.15 på måndagar under våren 2020. Fri entré.
3/2 – Ledarskapets förutsättningar – hur
bygger man en verksamhet att vara chef i?
Erik Berntson, docent vid SU

Vilken betydelse har organisatoriska förutsättningar för möjligheten att vara en bra chef? Med
utgångspunkt i forskning om chefer i offentlig
sektor diskuteras ledarskapets förutsättningar och
hur man bygger en organisation som möjliggör ett
effektivt ledarskap.
2/3 – Prevention av ätstörningar
Ata Ghaderi, professor vid KI

Ätstörningar är komplexa psykiatriska störningar som oftast debuterar under tonåren och
unga vuxenåren. De har stark negativ påverkan
på individens fungerande, livskvalitet och hälsa.
Presentationen beskriver dessa tillstånd i korthet
och fokuserar därefter på aktuella förebyggande
strategier: Vad har gjorts, vilka resultat finns och
vad är den i dagsläget mest effektiva förebyggande
strategin?

6/4 – Könsskillnader och IQ
Agneta Herlitz, professor vid KI

Även om män och kvinnor inte skiljer sig åt i intelligens, kan det finnas könsskillnader
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4/5 – Hur påverkar naturmiljöer vår prestation och hälsa?
Cecilia Stenfors, fil dr vid SU
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nyärttfrågor som kommer att diskutestation. Detta
ras utifrån aktuell forskning.
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