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Sälar, fåglar och människor kämpar om fisk
I Sverige och runt om i Europa förs en stundtals laddad debatt kring frågan om
fåglar, sälar och människor konkurrerar om fisken i sjöar och hav. I Östersjön råder
sådan konkurrens visar en ny studie som letts av forskare vid Stockholms
universitet. Läs mer»

Generös? Då lyssnar
du mer till ditt hjärta
Vissa människor delar gärna sina
resurser med andra. Varför? En ny
studie visar att mänsklig generositet
kan hänga samman med förmågan att
”lyssna på sitt hjärta”. Läs mer»

De flesta mammutar
är ”papputar”
De flesta mammutar som hittats är
hanar. Forskare tror därför att de levde
i matriarkala grupper där oerfarna
hanar dog på platser där de bevarades.
Läs mer»

Månadens alumn
Kämpar för HBTQ-
rättigheter i Latinamerika
När Herman M Duarte började på
masterprogrammet i internationell
kommersiell skiljemannarätt vid
Stockholms universitet visste han inte
att det skulle förändra hans liv. Läs
mer»

Nyheter

Utbildningskatalogen för 2018/2019 är här!
Vill du skaffa dig en högskoleutbildning eller vidareutbilda och bredda dig? Bläddra
i utbildningskatalogen och välj bland 1 700 kurser och 190 program. Läs mer»

Kriminologipriset 2018
till Herman Goldstein
The Stockholm Prize in Criminology är
världens största kriminologipris. 2018
går utmärkelsen till professor Herman
Goldstein för hans globala påverkan i
att effektivisera och förbättra polisens
arbete. Läs mer»

Därför tjänar småsyskon
mindre än sina äldre syskon
Förstfödda i Sverige är mer benägna att
studera statusfyllda ämnen vid
universitetet. Därmed kan de få högre
inkomster än småsyskon, visar en ny
studie av forskare vid bland annat
Stockholms universitet. Läs mer»

Nya supernovor
utmanar forskningen
Två nyupptäckta supernovor beter sig
inte som supernovor brukar.
Observationerna går emot dagens
teorier om hur massiva stjärnor dör.
Läs mer»

Universitetet får 20
miljoner till tolkutbildning
De kommande tre åren får
universitetets tolkutbildning drygt 20
miljoner kronor av regeringen.
Satsningen är en del i arbetet med att få
bukt med tolkbristen. Läs mer»

Universitetet på plats 65 inom livsvetenskaper
Stockholms universitet får plats 65 i Times Higher Educations världsrankning inom
ämnesområdet livsvetenskaper (Life Sciences). Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Vinterlandskap vid Stockholms
universitet – en av de mest gillade
bilderna på Instagram i november.
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Evenemang

27 nov kl 10.00–12.00
Rappa dig till bättre språk!»
Att rappa kan utveckla ditt språkliga
uttryck till både innehåll och form.
Rapparen Steeve Sassene delar med sig
av teknik och erfarenheter. E231,
Södra huset, Frescati

24 nov–10 dec
Jul i växthuset»
Få en försmak av julens kryddor,
frukter och nötter i utställningen där
både vuxna och barn kan lära sig mer
om julens växter. Bergianska
trädgården

4 dec kl 18.00–19.00
Hen, han och hon – biologi,
identitet och språk»
Hur syns fördomar om kön och
könsidentiteter i vårt språk? Kan språk
i sig påverka jämställdheten? Marie
Gustafsson Sendén, universitetslektor i
psykologi, föreläser utifrån aktuell
forskning. ABF-huset, Sveavägen 41

28 nov kl 18.00–19.00
Klimatpolitiken – efter
Parisavtalet och under Trump»
Vad blir konsekvenserna av att USA
lämnar Parisavtalet? Kan icke-statliga
aktörer som civilsamhälle, företag och
städer fylla tomrummet? Karin
Bäckstrand, professor i statsvetenskap,
föreläser. ABF-huset, Sveavägen 41

5 dec kl 19.00–21.00
Julföreläsning på AlbaNova»
Vid årets föreläsning presenteras
vetenskapliga frågor på ett informativt
och underhållande sätt. Experiment för
alla åldrar utlovas. Medverkar gör Max
Kesselberg, fil doktor, Fysikum, och
Carl-Olof Fägerlind, lärarfortbildare.
Oskar Klein Auditorium,
AlbaNova, Roslagstullsbacken 21

5 dec kl 18.00–20.00
Föremål på gränsen till
kulturarv»
Vad kan vi lära av de föremål som
trotsar processen med att bli kulturarv?
Lotten Gustafsson Reinius, professor i
etnologi, och Anna Karlström, forskare
i kulturarvsstudier, föreläser.
Auditoriet, Institutionen för
kultur och estetik, Frescati

13 dec kl 13.00–13.45
Att fostra ett folk»
I 1800-talets folkskola skulle lärarna
fostra svenskarna att bli läskunniga,
arbetsamma och gudfruktiga. Det gav
folk redskap för att ifrågasätta rådande
ideologi. Professor Christina Florin
föreläser. Stadsarkivet,
Kungsklippan 6

8 dec kl 9.00–14.40
Nobelföreläsningar i Aula Magna»
Lyssna till Kungliga
Vetenskapsakademiens årliga
Nobelföreläsningar med årets
pristagare i kemi, fysik och ekonomi.
Kom gärna i god tid, föreläsningarna är
populära. Aula Magna, Frescati

Fler evenemang»
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