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Därför lockas myggor av malariasmittade
Malariamyggor suger hellre – och mer – blod från människor som är smittade med
malaria. Nu har forskare upptäckt varför. Det kan leda till nya sätt att bekämpa
malaria utan gifter. Läs mer»

Ökar hushållsarbetet
risken för skilsmässa?
Risken för skilsmässa ökar om kvinnan
utför mer hushållsarbete och mannen
inte lägger märke till det. Kvinnor som
gör mer hushållsarbete än sin manliga
partner är generellt även mindre nöjda
med relationen. Läs mer»

Personalkris i svensk
äldreomsorg
Arbetsvillkoren inom svensk
äldreomsorg är på flera punkter sämre
än i övriga Norden. Hälften av alla
undersköterskor och vårdbiträden inom
äldreomsorgen vill byta jobb, visar ny
forskningsrapport. Läs mer»

Månadens alumn
Beatrice Fihn leder kampen
mot kärnvapen
2017 blir ett intensivt år för Beatrice
Fihn. I mars startar FN-
förhandlingarna om ett förbud mot
kärnvapen – och hon leder det
internationella nätverk av
organisationer som går i täten för
arbetet. Läs mer»

Nyheter

Universitetets sommarkurser 2017 
Anmälan till årets sommarkurser är öppen 22 februari–15 mars. Läs mer»

Samverkan handlar om
relationer
Samarbeten och relationer var i fokus
på Stockholm Excellence Seminar.
Seminariet var den sista aktiviteten i ett
tvåårigt projekt med syfte att utveckla
samarbeten mellan forskare i Sverige,
Sydkorea, Singapore, Kina, Indonesien
och Brasilien. Läs mer»

Exploderande supernova
rekordsnabbt observerad
De första observationerna av de tidiga
stadierna av en supernova redovisas i
en artikel i Nature Physics.
Observationerna gjordes tre timmar
efter explosionen, vilket var tillräckligt
snabbt för att kunna avgöra vad som
hände före explosionen. Läs mer»

Negativa biverkningar av psykologisk behandling
Trots att många som lider av depression och ångest blir hjälpta av att gå till en
psykolog finns det personer som inte blir bättre eller mår sämre. Läs mer»

Svårt för nyanlända att inkluderas i skolan
Många nyanlända upplever sig exkluderade i skolan. Jenny Nilssons avhandling
visar på behovet av förändring i synen på hur nyanlända tas emot av svensk skola.
Läs mer»

Debattinlägg av rektorer: Fel att mäta samverkan?
Stockholms universitet rektor Astrid Söderbergh Widding skriver i en debattartikel
tillsammans med fem andra universitetsrektorer att regeringen prioriterar fel när
det gäller incitament för att främja samverkan. Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens inlägg
på Instagram
Månadens mest gillade inlägg på
universitetets Instagramkonto var en
filmad Alla hjärtans dag-hälsning.

Dela dina bilder genom att tagga
#stockholmsuniversitet eller
#stockholmuniversity. Följ
universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

6–7 mars kl 09.00–16.00
Baltic Sea Future Congress»
För att stötta kommunerna i deras viktiga roll har Stockholms stad, Stockholms
universitet och Stiftelsen hållbara hav tagit initiativet till Baltic Sea Future –
Innovations, visions and leadership for a sustainable Baltic Sea region.
Stockholmsmässan, Älvsjö

7 mars kl 19.00–20.00
”Vi är 50 procent av orten men syns inte”»
Ett öppet samtal om feminism och organisation i svenska förorter, med
socialantropologen Johanna Gullberg och poeten och feministen Nattalie Ström
Bunpuckdee. Tensta konsthall

8 mars kl 17.30–18.30
Feminister, aktivister och 8 mars»
Öppen föreläsning med historikern Elisabeth Elgán om boken Att ge sig själv
makt: Grupp 8 och 1970-talets feminism. Kungliga biblioteket

10 mars kl 18.00–18.45
Maskeradbalen – förklädnad och politik på 1700-talet»
När det dödliga skottet mot Gustaf III föll ritade musikdirektör Kluth en krumelur i
sitt partitur. Upplev det historiska musikögonblicket under en öppen föreläsning
med historikern Karin Sennefelt. Kungliga Operan

15–17 mars kl 10.00–13.00
Barnkultursymposium 2017»
Under 2017 års barnkultursymposium belyses och diskuteras barnkulturens
gränser och gränser i barnkulturen. Stockholms universitet, Södra huset

16 mars kl 18.00–19.30
Galápagos geologi»
Öppen föreläsning med Otto Hermelin om Galápagos storskaliga geologi, om hur
öarna bildats och hur de koloniserats av djur och växter. Stockholms
universitet, Geovetenskapens hus, De Geersalen

21 mars kl 18.00–19.00
Statsvetare pratar politik: Feminism – till vilket pris?»
Vad innebär det att bedriva feministisk politik? Öppen föreläsning med professor
Maud Eduards. ABF-huset, Sveavägen 41

30 mars kl 17.00–19.00
Alumnträffen: Samtal med psykologen och alumnen Jenny Jägerfeld»
Stockholms universitets alumnnätverk och Psykologiska institutionen bjuder in till
alumnmingel och samtal med alumnen, psykologen och författaren Jenny
Jägerfeld. Stockholms universitet, Frescati hagväg 8, David
Magnussonsalen

Fler evenemang»
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