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Storasystrar viktiga när kvinnor ska välja
mansdominerade utbildningar
Fortfarande väljer relativt få kvinnor traditionellt mansdominerade utbildningar
inom naturvetenskap, matematik, teknik och ingenjörsvetenskap. En ny avhandling
i sociologi visar att förebilder i form av äldre systrar är viktiga för att få kvinnor att
välja sådana utbildningar. Läs mer»

Inavel ökar snabbt
i svenska hundraser
Inavel och förlust av genetisk variation
ökar oroväckande snabbt i de
hundraser som har sitt ursprung i
Sverige. Huvudorsaken är att allt för få
hundar används i avel. Läs mer»

Så halverar vi
utsläppen till 2030
I en ny global rapport presenterar
svenska forskare och företag lösningar
för att halvera världens utsläpp av
växthusgaser för olika sektorer.
Läs mer»

Månadens alumn
Partikelfysikern som började
forska i psykologi
Katarina Bendtz har alltid rört sig över
ämnesgränserna. Som liten stod valet
mellan konditor och matematik-
professor. Det blev varken det ena eller
det andra, men väl en disputation i
partikelfysik. Nu har hon bytt spår igen
och forskar vid Psykologiska
institutionen om varför vissa personer
är bättre på att kommunicera än andra.
Läs mer»

Nyheter

Webbanmälan till vårterminen har öppnat
Har du funderat på att vidareutbilda dig? Vi ger en mängd kvälls- och distanskurser
såsom praktisk projektledning, franska och arbetslivets juridik. Läs mer»

Lägre vattenhalt i marken –
första tecknet på torka
Torka utvecklas långsamt och har
mångfacetterade och fördröjda effekter.
Det gör att det kan vara svårt att se
vilka konsekvenserna blir, visar ny
forskning. Med studien hoppas
forskarna öka kunskapen om hur
samhället ska kunna förbereda sig på
att hantera torka. Läs mer»

Så lär sig nyanlända
svenska på två år
Det viktigaste är att snabbt öka
ordförrådet när man som nyanländ ska
lära sig svenska. För att lyckas krävs
läxor i ord och fraser. Och tydliga mål.
Universitetet utvecklar nu en utbildning
som ska ge nyanlända ungdomar
gymnasiebehörighet på bara två år. Läs
mer»

Hälften invandrare i
vikingatidens Sigtuna
Nya analyser av lämningarna från 38
människor som levde och dog i Sigtuna
mellan cirka år 900 och år 1100 visar på
stor variation i både genetisk
sammansättning och ursprung.
Läs mer»

Därför ger gödsling inte
alltid önskad effekt
Gödsling är till för att öka tillväxten,
men en ny studie visar att tillförsel av
näring i vissa fall kan minska tillväxten.
De negativa följderna av gödsling kan
kopplas till samspelet mellan växter och
mikroorganismer i jorden. Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Karl Edqvist, Julia Milder och Lady
Shush på Stockholms
universitetsbibliotek är veckans
gästredaktörer.
Fotograf: Stockholms
universitetsbiblioteket.
Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

24 sept kl 16:00–17:00
Skådespelaren och texten»
Stina Ekblad, hedersdoktor vid
Stockholms universitet, håller en öppen
föreläsning om skådespelarens
språkliga gestaltning på scenen.
Auditoriet, Institutionen för
kultur och estetik

25 sept kl 18:00–19:00
Vem vill, vem kan och vem bör
styra?»
Vad kan vi förvänta oss under
mandatperioden 2018–2022? Torbjörn
Larsson, docent i statsvetenskap
föreläser.
ABF-huset, Sveavägen 41

29 sept kl 11:00–16:00
Astronomins dag och FysikFest»
Astronomins dag: ett evenemang för
hela familjen med prova-på-aktiviteter,
teleskopvisningar och mycket mer.
FysikFest: Fysikum öppnar dörrarna
för allmänheten och presenterar
spännande experiment.
Vetenskapens hus, AlbaNova

30 sept kl 12:00–14:00
Är det amerikanska århundradet
slut?»
Om politik, historia och USA:s roll i
världen. Tre framstående forskare
diskuterar amerikansk politik från ett
internationellt och historiskt
perspektiv.
ABF-huset, Sveavägen 41

2 okt kl 09:00–10:00
Hur får jag försvara mig mot hot
och hat?»
Var går gränsen för vad jag får säga och
göra på sociala medier? Är det okej att
försvara sig genom att skicka ett
likadant hot tillbaka? Mårten Schultz,
Juridiska institutionen och Kim
Ringmar Sylwander, Institutionen för
barn- och ungdomsvetenskap föreläser.
Aula Magna, Stockholms
universitet

18 okt kl 19:30–21:00
Vad är mänskligt?»
Liveinspelning på Dramaten av den
tvärvetenskapliga podden Professor
Magenta. Gästerna Armita Golkar,
forskare i kognitiv neurovetenskap och
psykologi, Johan Lind, docent i etologi
och Alexander Mørk-Eidem, regissör,
samtalar om vad som är mänskligt.
Podden leds av forskarna Rickard
Ström och Katarina Bendtz.
Dramatenbaren, Nybroplan

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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