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Kolliderande neutronstjärnor ger
gravitationsvågor, ljus och guld
Den 17 augusti upptäcktes för första gången gravitationsvågor från två kolliderande
neutronstjärnor. Inom några timmar hade astronomer runt om i världen hittat
källan till utbrottet i en galax 130 miljoner ljusår bort. Astronomer och fysiker vid
Stockholms universitet har deltagit i flera av de vetenskapliga studier som nu
publiceras. Läs mer»

Musselodling påverkar
ekosystem och klimat
Östersjöns musslor och maskar
producerar lika mycket växthusgas som
20 000 mjölkkor, visar en studie av
forskare vid Stockholms universitet och
Cardiff University. Läs mer»

Här får chefen lära
sig av studenten
Vilka informationskanaler använder
unga? Hur ser de på en arbetsplats? I
projektet ”Omvänt mentorskap” är
studenter mentorer åt chefer på Pfizer i
Sverige. Läs mer»

Månadens alumn
Byråkraten som vill
få fler att ”kulturarva”
Det är lättare att förstå vad kulturarv är
om man gör om det till ett verb, tycker
Qaisar Mahmood, avdelningschef på
Riksantikvarieämbetet. Han har läst
sociologi och statsvetenskap och sitter
nu i universitetets styrelse. Läs mer»

Nyheter

Vill du vara med och ta reda på hur fåglar sprider frön? 
Vilka fåglar äter bär? Och vilken typ av bär tycker de om? Genom en ny app
framtagen av forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik kan
allmänheten rapportera in iakttagelser och bidra till att öka kunskapen om
djurspridning av växternas frön. Läs mer»

Låginkomsttagare vill att
facket bråkar mer
Låginkomsttagare är generellt mer
positiva till att facket tar strid genom
till exempel strejker än
höginkomsttagare. Det visar en ny
avhandling från Sociologiska
institutionen. Läs mer»

Så kan modersmålet stötta
elevernas lärande
Elever som får använda sitt modersmål
i undervisningen stöttas mer i sitt
lärande än om det bara pratas svenska i
klassrummet, visar studier av Zeynep
Ünsal som forskar om tvåspråkiga
elever. Läs mer»

Beatrice Fihn leder kampen
mot kärnvapen 
Nobels fredspris gick i år till
organisationen ICAN för arbetet med
att avskaffa kärnvapen. Organisationen
leds av Beatrice Fihn, alumn vid
Stockholms universitet. Läs mer»

Den turkiska diasporan ur
migranternas perspektiv
I en ny antologi om turkar i Sverige
diskuteras frågor som integration och
tillhörighet. De flesta av bokens
författare är själva från Turkiet,
redaktörer är Bahar Baser och Paul T
Levin. Läs mer»

Juristprogrammet
landets mest sökta
Juristprogrammet vid Stockholms
universitets är landets mest sökta
program. På fjärde plats hamnar
socionomprogrammet, visar statistik
från Universitets- och högskolerådet.
Läs mer»

Poddcast om vikingen som
medial och museal figur
Vikingen är överallt. I filmer, tv-serier
och i gamla och nya museer. Men vem
är vikingen egentligen? Hur har figuren
använts genom historien? Lyssna på
samtalet mellan forskare i poddcasten.
Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Waldemarsudde – en av de mest gillade
instagrambilderna i oktober.

Gästredaktör: Marie-Noëlle Goulet
@lamarigoulet

Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

27 oktober kl 18.00–22.00
Magisterpromotion i Aula Magna»
Två gånger per år promoveras nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit en
examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet. Ceremonin direktsänds på
su.se/play. Aula Magna, Frescati

31 okt kl 18.00–18.45
Så lever historien om Dracula»
Under mer än ett sekel har berättelsen
om den transsylvaniska greven spridit
sig i olika kulturella uttrycksformer.
Föreläsning med litteraturvetaren Per
Israelson. Kungliga Operan,
Guldfoajén

28 okt–5 nov 11.00–16.00
Quiz och höstlövspyssel i Edvard
Andersons växthus»
Vad vet du om växternas blad? Hur
många sorters löv finns det? Delta i
quiz, skapa med färgsprakande höstlöv
och gå tipsrunda i växthuset på
höstlovet. Bergianska trädgården

31 okt kl 18.00–19.15
Graffiti, gatukonst, klotter?»
Introduktion av gatukonstens och
graffitins bildkulturer, från New Yorks
1970-tal till dagens internationella
street art. Föreläsning med Jacob
Kimvall, konstvetare och skribent.
Foajén, Kulturhuset Fanfaren,
Farstagången 8, Farsta

31 okt kl 18.00–19.00
Sametingsvalet och
kolonialismens konsekvenser»
Sametinget har ett begränsat inflytande
trots att det är ett folkvalt organ som
ska utöva det samiska folkets rätt till
självbestämmande. Hur påverkar det
väljarkårens politiska deltagande?
ABF-huset, Sveavägen 41

8 nov kl 17.00–20.00
Arktiska spår:
Människa och djur»
Vilka effekter har klimatförändringarna
på natur och samhälle i Arktis? Hur
påverkar väderförhållanden renarnas
rörelser i landskapet? Samlingssalen,
Nordiska museet

7 nov kl 18.00–19.30
Det skärpta läget i
Östersjöområdet»
Hur ser Ryssland på Östersjöområdet?
Vad gör EU och Norden? Ett samtal om
säkerhetspolitiken runt Östersjön.
Rotundan, Stadsbiblioteket,
Sveavägen 73

28 nov kl 18.00–19.00
Den globala klimatpolitiken –
efter Paris och under Trump»
Vad blir konsekvenserna av att USA
lämnar Parisavtalet och kan icke-
statliga aktörer som civilsamhälle,
företag och städer fylla tomrummet?
ABF-huset, Sveavägen 41

21 nov kl 18.00–19.00
Sveriges krig i Afghanistan – med
livet som insats?»
I dagens globaliserade värld har krigen
ändrat karaktär. I Afghanistan dödades
många svenska soldater. På vilka sätt
rättfärdigas de nya krigens militära
offer? ABF-huset, Sveavägen 41
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