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Global hållbar matproduktion är möjlig
Ett omfattande globalt skifte mot mestadels växtbaserad kost, en halvering av
matsvinnet och radikalt förbättrade jordbruksmetoder krävs för ett hållbart
livsmedelssystem. Det visar en studie publicerad i tidskriften Nature. Läs mer»

Det lönar sig att vara
osjälvisk
Osjälviska personer tenderar att få både
fler barn och högre lön jämfört med
mer själviska personer, det visar en
tvärvetenskaplig studie. Resultaten
presenteras i Journal of Personality and
Social Psychology. Läs mer»

Pojkar har blivit bättre
på läsförståelse
Svenska pojkar förbättrar sina resultat i
läsförståelse i PISA 2015 jämfört med
2012. Det är särskilt pojkar som
använder datorer ofta på sin fritid som
lyckas bättre med läsningen visar en ny
rapport. Läs mer»

Månadens alumn
"Samhället blir roligare om
alla har läst en kurs
humaniora"
Dagens Nyheters kulturchef Björn
Wiman har läst juridik,
Språkkonsultprogrammet och
litteraturvetenskap, men det är
studierna i spanska som han tycker har
betytt mest. Nu är han aktuellt med en
bok om klimatkrisen som samlar hans
krönikor i ämnet. Läs mer»

Nyheter

Byggstart för ny arena för konst och vetenskap
I slutet av september togs första spadtaget för Accelerator. Nära
tunnelbanestationen skapas nu en arena för konst, vetenskap och samhällsfrågor
som ska fungera som en mötesplats för akademi och allmänhet. Läs mer»

Medborgarforskning: vilka
fåglar äter vilka bär?
Med hjälp av appen Fågelbär kan
allmänheten hjälpa forskare att samla
in information om fåglars fröspridning
genom att rapportera in vilka fåglar
som äter vilka bär. Läs mer och
ladda ner appen»

Stockholms universitets
internationella alumnträffar
I höst kommer universitetets
alumnteam att genomföra fem
internationella alumnträffar. I
september träffade de alumner i Delhi
och New York och i oktober besöker de
Tokyo och Shanghai. Läs mer»

Fotbollsstjärnan om rasism i
klassrummet
Den före detta fotbollsstjärnan och
numera universitetets hedersdoktor
Lilian Thuram blev utsatt för rasism
under sin uppväxt i Paris, dit han kom
som nioåring från Gouadeloupe. På sitt
senaste besök på universitetet föreläste
han för lärarstudenterna om hur man
kan prata om rasism i klassrummet.
Läs mer»

Media fokuserar på det
politiska spelet istället för
på klimatfrågan
På årets upplaga av Forskardagarna
föreläste bland annat Anna Roosvall,
professor i medievetenskap, om hur
media rapporterar om klimatfrågan.
Hon menar att det perspektiv media
väljer i sin klimatrapportering påverkar
hur vi ser på klimatförändringarna. Läs
mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Veckans gästredaktör är forskaren Paul
Zieger som rapporterar från den
nyligen avslutade svensk-amerikanska
Arktisexpeditionen. Forskarna har
undersökt det mikrobiologiska livet i
havet och isen och hur det påverkar
molnformationen i Arktis.
Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

22 okt kl 18:00–18:45
Hur föränderligt är kön
egentligen?»
Hur har våra föreställningar om
manligt och kvinnligt påverkat
forskningen om djur? Vad har djurens
beteende för betydelse för våra
kulturella normer? Föreläsaren Malin
Ah-King är evolutionsbiolog och
genusforskare.
Guldfoajén, Kungliga Operan

23 okt kl 18:00–19:00
Från kvinnors rösträtt till
#Metoo»
Allmän och lika rösträtt för kvinnor och
män infördes 1918-1921 i Sverige. Men
vad hände sedan? Blev det som
rösträttskvinnorna önskade sig? Och
idag, vad är likt och olikt för kvinnor i
politiken? Lenita Freidenvall, docent i
statsvetenskap, föreläser.
ABF-huset, Sveavägen 41

25 okt kl 08:30–09:15
Djurkoncentrationer, köttätande
och övergödning»
Frukostseminarium om sambanden
mellan jordbrukets struktur,
konsumtion av animalier och risken för
övergödning. Vad finns det för
vetenskapligt stöd för lösningar på
strukturproblemet? Seminariet
livesänds och går att se i efterhand.
Hotell Scandic Klara, Slöjdgatan 7

30 sep - 10 nov
Konstvisning på universitetet»
Konstverken Moor och Touch av Janine
Antoni visas på universitetsområdet. I
videon Touch balanserar konstnären på
en lina framför sitt barndomshem på
Grand Bahama Island. Janine Antoni
beskriver det som en övning i att känna
sig bekväm med att befinna sig ur
balans.
Frescati, Frescativägen 24–26

4 nov kl 16:00–19:00
Ljusfest i Brunnsviken»
Under Ljusfesten vid Brunnsviken har
Bergianska trädgården kvällsöppet i
båda växthusen. I Victoriahuset är det
stämningsfullt med jättenäckrosen i
skenet av levande ljus. Pumpajakt och
pumpapyssel i Edvard Andersons.
Bergianska trädgården

8 nov kl 18:00–19:30
Rösträtten: en mänsklig
rättighet?»
Ludvig Beckman, professor vid
Statsvetenskapliga institutionen,
föreläser om artikel 21 i FN:s
deklaration om de mänskliga
rättigheterna – om rätten att rösta.
Stadsbiblioteket, Sveavägen 73

13 nov kl 18:00–19:00
Hur bedömer domare
trovärdighet i asylberättelser?»
Migrationsdomstolarna prövar
Migrationsverkets beslut i utlännings-
och medborgarskapsärenden. Kritik har
riktats mot hur de gör sina
trovärdighetsbedömningar. Hur går
processen till? Hur påverkar den
människors möjligheter att få skydd i
Sverige? Livia Johannesson, forskare i
statsvetenskap föreläser.
ABF-huset, Sveavägen 41

22 nov kl 18:30–20:00
Kiosklitteratur och tantsnusk =
värsta sortens skräp?»
Romance-böcker som Fifty shades of
grey och Twilight kritiseras för att vara
skräplitteratur som uppmanar kvinnor
att underordna sig dominanta män.
Men vad är det egentligen som är så
förfärligt? Och vad säger det om synen
på romance-läsaren? Genusvetaren Elin
Abrahamsson föreläser om sin
avhandling.
Farsta bibliotek, Fanfaren

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, klicka på länken
längst ner.

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!
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