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Birkakrigaren var en kvinna
Krig under vikingatiden var inte en aktivitet uteslutande för män. Även kvinnor
hade höga positioner på slagfältet. Det visar en ny DNA-undersökning av en
vikingatida krigare från Birka som har fått stor uppmärksamhet. Läs mer»

Undervattensdjungler
ger badvänligt vatten
När du badar i Östersjön och trasslar in
tårna i undervattensväxter kan du vara
lugn, de gör gott. De bidrar till mer
badvänligt vatten. Läs mer»

Alumni Day 2017: Does
art make a difference?
Mingle with fellow alumni, students
and staff October 17. Listen to a
discussion about the art around us.
Open for everyone. Read more»

Månadens alumn
Hon vill göra seriös
och rolig kultur för alla
Socialantropologi, företagsekonomi och
konstvetenskap. Det är grunden för den
som vill arbeta med kultur på SVT,
enligt månadens alumn Emelie
Persson. Läs mer»

Nyheter

Barn i växelvis boende är mindre stressade
Det är större risk att barn som bor enbart hos den ena föräldern upplever hög
stress, jämfört med de barn som bor växelvis hos båda föräldrarna efter en
separation. Det visar ny forskning från Stockholms universitets demografiska
avdelning vid Sociologiska institutionen. Läs mer»

Flyktingar får psykiatrisk
hjälp för sent och för sällan
Personer som har flytt till Sverige som
tonåringar drabbas oftare av psykisk
ohälsa och missbruksproblem än
svenskar. Helio Manhica, doktor i
folkhälsovetenskap, har i sin forskning
tagit reda på varför. Läs mer»

Tusen gener skyddar
mot malaria
Forskare från Sverige, Tjeckien och
Burkina Faso har upptäckt varför den
västafrikanska folkgruppen fulani är
mer motståndskraftig mot malaria än
andra. Upptäckten kan leda till nya
behandlingsmetoder. Läs mer»

Nytt samarbete mellan
Tokyo och Stockholm
University of Tokyo etablerar ett
strategiskt samarbete med Stockholms
tre främsta lärosäten, Stockholms
universitet, KI och KTH. Avtalet
signerades på Spökslottet. Läs mer»

Ny studio enda i Sverige
för tolkutbildning
I september invigdes Sveriges första
professionella tolkstudio för utbildning
av tolkar. Stockholms universitet satsar
på utbildningen eftersom samhällets
behov av tolkar ökar. Läs mer»

Susan Faludi en av
årets hedersdoktorer
Universitetet har utsett årets
hedersdoktorer, som promoveras den
29 september. En av dem är den
Pulitzer-belönade journalisten och
författaren Susan Faludi. Läs mer»

Professorsinstallation och
doktorspromotion
Den 29 september är det dags för
universitetets årliga installations- och
promotionshögtid i Blå hallen i
Stockholms stadshus. Ceremonin
direktsänds på su.se/play. Läs mer»

Stockholms universitet bäst i Sverige inom humaniora
Stockholms universitet placeras på plats 82 i Times Higher Educations
världsrankning inom ämnesområdet humaniora. Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Urbant landskap: Stockholms
tunnelbana – en av de mest gillade
instagrambilderna i september.

Gästredaktör: @abubusworld

 

Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

29 sept kl 9.00–20.00
ForskarFredag»
Racerbilar, hjärnforskning, solteleskop
och fysikshow. Det är några inslag när
vetenskapsfestivalen ForskarFredag
bjuder på utställningar och aktiviteter.
Fysikum, Roslagstullsbacken 21

28 sept kl 12.00–13.00
Can we be climate refugees
tomorrow?»
Lilian Thuram and Johan Kuylenstierna
exchange views on how human societies
can meet the challenges of climate
change. Lecture hall 10, Södra
huset, Frescati

3–5 okt kl 9.00–12.45
Forskardagarna – forskare
förklarar världen»
Under tre dagar berättar universitetets
nyblivna doktorer om sin forskning i
korta populärvetenskapliga
föreläsningar. Aula Magna, Frescati

2 okt kl 18.00–19.00
Forskare pratar psykologi: Tid för
balans i livet?»
Många kvinnor och män kombinerar
yrkesarbete med familjeliv. Går det att
nå en hälsosam balans och i sådana fall
hur? ABF-huset, Sveavägen 41

10 okt kl 16.00–17.30
Kultur – lösningen på allt?»
Kulturen omfamnas inte bara av den så
kallade ”kultureliten” utan även av
ekonomer och politiker. Samtidigt har
ett nytt medieklimat förändrat
spelreglerna. Vad innebär det för
kulturen? Aula Magna, Frescati

4 okt kl 17.00–20.00
Arktiska spår: Isen smälter»
Hur påverkar klimatförändringarna
förhållandet mellan människa, is och
jord och förståelsen av arv och tid?
Forskarna Martin Jakobsson och
Kerstin Lidén medverkar. Nordiska
museet, Djurgården

15 okt kl 13.00
Höstvandring i Bergianska
trädgården»
Kom med på en rundvandring bland
skördade gurkor och pumpor. Under
turen studeras träd i sprakande
höstfärger och skörden i kökslandet.
Bergianska trädgården, utanför
Edvard Andersons växthus

12 okt kl 18.15–19.15
Cancerbehandling med fotoner,
protoner och koljoner»
Med hjälp av fysikaliska metoder går
det att ta detaljerade bilder av hur
människokroppen ser ut på insidan och
bota dödliga sjukdomstillstånd som
cancer. Kleinsalen, Albanova,
Roslagstullsbacken 21

18 oktober kl 18.00–19.30
Plikt, lojalitet, offervilja?»
Vad är vi beredda att ställa upp med för att skydda det gemensamma samhället och
varandra? Vad är civilkurage i vardagen? Torbjörn Engelkes och Gustaf Törngren,
forskare i psykologi, medverkar. Rotundan, Stadsbiblioteket

26 oktober kl 18.30–19.45
Kvinnor med kraft att förändra en kontinent»
En föreläsning om afrikanska kvinnliga författare, feminism och kosmopolitism
med Paula Uimonen, docent i socialantropologi. Foajén, Kulturhuset
Fanfaren, Farstagången 8, Farsta

Fler evenemang»
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