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Normaltid?
Ur led är tiden! I tider av pandemi är inget eller väldigt lite sig likt. Ändå har vi sedan
den 25 oktober "normaltid" i Sverige, eller vintertid för den som ännu inte märkt av
den globala uppvärmningen...

Docent Arne Lowden tipsar oss i dessa lite gråtrista tider att försöka utnyttja
dagsljuset. Du kanske kan byta kvällspromenaden mot en lunchpromenad om arbetet
eller studierna tillåter?
 
Läs mer »

 

Interview with Malina Szychowska
Question: You recently defended your thesis with the title “Effects of visual load on
auditory processing”. Can you tell us a little about what your thesis is about?
 
Malina: Imagine that you are sitting in an open office and working on an important
paper. At the same time, other people in the office are talking with each other or on
the phones. We need to be able to filter out irrelevant auditory information and focus
on a difficult task. My thesis is about how we might filter out irrelevant auditory
information while performing visual tasks of different difficulties. 
 
According to current psychological theories, attentional resources are limited. Simply
put, when performing an easy task, not much of these resources are used so other,
task-irrelevant information can be processed. But, when performing a difficult task,
the attentional resources are exhausted and there are no resources left to process the
other, task-irrelevant information. So, there should exist some kind of filter that
attenuates the irrelevant auditory information. Theories suggest that during an easy
task, this filtering starts in the higher stages of the auditory pathway (because there
still exist resources to process basic properties of the sound), whereas during a
difficult task, this filtering starts in lower stages of the auditory pathway, for example
brainstem (because there are no resources to process even the basic properties of
the sound). 
 
In my thesis, I measured different stages of the auditory pathway to test when and
where the attenuation might occur.
 
Question: For a mere BA, I am curious, how did you come up with this topic for your
thesis?
 
Malina: I was always interested in sounds and auditory perception. When I joined the
Gösta Ekman Laboratory, I met Mats E. Nilsson who is working with acoustics, which
is my previous university background, and Stefan Wiens who was working with EEG
and visual attention at that time. We thought it would be fun to try to combine our
interests and test the effects of selective attention (visual load) on auditory
responses. And it was fun indeed! This first experiment gave me an idea for a PhD
proposal, and here I am now!
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Utbrottet av covid-19 har påverkat
samhället i stort, även forskningen och
enskilda forskare. Flera forsknings-
miljöer på Stockholms universitet har
blivit begränsade av pandemin, men det
finns också forskare som ser
möjligheter med den nya situationen.
Professor Stefan Wiens med flera
intervjuas.
 
Läs mer »

Petra Lindfors i Sacosoffan:
Är hemma det nya kontoret?

Professor Petra Lindfors är inbjuden
gäst i en knappt timslång diskussion om
nya arbetssätt under och inte minst
efter pandemin.
 
Hur ser vår arbetsmiljö ut efter
pandemin? »

Question: So, you made it! You are now a PhD! In retrospect, do you have any tips
for students thinking about going for a PhD or perhaps for our new PhD students who
started the program this fall?
 
Malina: Have fun! I, for example, really enjoyed collecting and analysing data,
programming, and gathering information to write the introduction part of my kappa! 
 
Learn programming, it will give you more independence and it is really rewarding!
 
My supervisor once told me to remember that PhD is only a step in the whole
academic career, so if you plan to stay in academia try to get into other projects,
unrelated with your main PhD topic, and maybe even write some articles outside of
these included in your thesis. 
 
And I know it will sound strange, but don't be afraid of the defense. It seems scary in
the beginning but then it becomes fun and exciting, because you are talking with
experts about a topic that you spent years learning about. Finally, you have an
audience that understands and shares your enthusiasm. 
 
Question: What are your plans for the future, Malina Szychowska, PhD?
 
Malina: First I'm going on maternity leave! We are expecting a baby in a few weeks! I
hope I will have some time to think about my future work-related plans during the
maternity leave. But in general, I would love to stay in academia, so I will try and
apply for some Postdoc positions or grants.

FORSKNINGSNYTT

Coronapandemin tvingar forskare att tänka om

 

 

Nya forskningsanslag

Under hösten har flera nya forskningsanslag beviljats till institutionens forskare, bland
annat stora anslag från FORTE. En nyhet från oktober 2020 är att vi har lagt upp en
egen webbsida som kortfattat presenterar nya forskningsanslag.

Om du som forskare vid Psykologiska institutionen själv har fått anslag, stora som
små, kontakta webbredaktören för att publicera en notis om detta, så att vi kan ge en
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Totalt har 3.637 personer sökt Psyko-
logprogrammet till i vår, vilket ger en
tredjeplats nationellt (en fjärdeplats om
man bara räknar förstahandssökningar).
Psykologi I kommer på plats 10 av de
över 14.000 kurser som gick att anmäla
sig till nationellt (totalt antal sökande).
 
Läs mer »

Online-undervisning även VT21

Undervisningen kommer huvudsakligen
att vara online-baserad även under
vårterminen 2021, dock kan undantag
förekomma. Följ utvecklingen på 
www.su.se/corona »
www.psychology.su.se »

Bli studentambassadör!

Studentavdelningen har i nuläget ca 30
aktiva studentambassadörer som
behöver bli fler. Ansök senast den 12
november!
 
Läs mer »

Skyddsutrustning i lager

På Studentexpeditionen finns nu viss
skyddsutrustning tillgänglig för personal
som behöver det vid datainsamling och
liknande. Det finns ytdesinfektion,
alcogel, handskar och visir. Kontakta
Jannica Vestergård för att boka tid för

Anmält bisyssla?

Alla som är läraranställda vid
Stockholms universitet ska anmäla
bisyssla fortlöpande och på eget
initiativ. Om du har eller inte har/har
haft någon bisyssla under 2020 så ska
det anmälas i Primula senast den 6

bild av all den fina forskning som vi får extern finansiering för!

Läs mer »
 

ALLMÄNNA SEMINARIESERIEN

 

1-30
 

NOV
 

Inställda seminarier
I höst är endast enstaka seminarier inbokade, se nedan. Det är säkrast
att hålla koll på hemsidan för senaste nytt vad gäller Allmänna
seminarieserien och andra evenemang.
 
Håll koll på evenemangssidan för de senaste uppdateringarna »

 

6
 

NOV
 

Halvtidsseminarium i psykologi, med Jakob Mechler
Måndag 6 november, kl. 10.00-12.00: Doktorand Jakob Mechler,
Psykologiska institutionen, talar om Internet-based psychodynamic
therapy: Outcome and process of change in the treatment of
adolescent depression. Seminariet äger rum i Zoom.
Läs mer »

 

18
 

NOV
 

Allmänna seminarieserien i psykologi, med Anna Finnes
Onsdag 18 november, kl. 14.00-15.00: Med dr Anna Finnes, Karolinska
Institutet, talar om Psykologisk behandling för återgång i arbete vid
psykisk ohälsa. Seminariet äger rum i Zoom.
Läs mer »

 

UTBILDNINGSNYTT

Våra utbildningar i topp i sökstatistiken för VT21

 

EVENEMANG

 

02
 

NOV
 

Inställt: Forskare pratar psykologi, med Agneta Herlitz
Måndag 2 november, kl.18.15-19.15, Katasalen, ABF-huset,
Sveavägen 41, Stockholm: Professor Agneta Herlitz, KI, talar om
Könsskillnader och IQ? I samarbete med Karolinska Institutet och ABF.
På grund av skärpningen av coronareglerna ställs föreläsningen in.
Läs mer »

 

7
 

DEC  

Forskare pratar psykologi, med Rikard Wicksell
Måndag 7 december, kl.18.15-19.15, ABF-huset, Sveavägen 41,
Stockholm: Docent Rikard Wicksell, KI, talar om När livet går men
smärtan består - utveckling av metoder för att hantera långvarig
smärta. I samarbete med Karolinska Institutet och ABF. Osäkert hur
det blir med denna föreläsning. Kontrollera på webben innan du tar dig
till ABF-huset!
Läs mer »

FRÅN K@NELBLOGGEN (INTERNT)
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hämtning. november. Anmäl i Primula »

NOTISER

Filmen om NOWSTARS
NOWSTARS är ett forskningsprogram som syftar till att
undersöka hur otrygghet i arbetslivet, olika anställnings-
kontrakt och facklig anslutning hänger samman med
arbetsvillkor, arbetsrelaterade attityder, arbetsrelaterade
beteenden, hälsa och välbefinnande bland förvärvsarbetande
kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden.
Läs mer och titta på den nya filmen som presenterar
projektet »

 

Våra barns hemliga liv på SVT
Den 26 oktober hade programmet Våra barns hemliga liv
premiär på SVT och SVT Play. Barnpsykologen Lars Klintwall,
Psykologiska institutionen, studerar och förklarar barns
samspel och reaktioner...
 
Läs mer »

 

Problemen med teamarbete och hur du löser dem
Ja, så heter en ny bok av professor Annika Lantz, Daniela
Ulber och Peter Friedrich. Boken riktar sig till studenter i
ämnet men också till dig som arbetar i eller leder team, är
team- och verksamhetsutvecklare eller kanske beställer
sådana tjänster.
 
Läs mer »

 

Doktorandtjänster om könsmångfald
G-VERSITY – Achieving Gender Diversity är ett
tvärvetenskapligt europeiskt nätverk för forskning om
könsmångfald inom utbildning och på arbetsmarknaden. Nu söker man doktorander
som vill jobba i projektet.
 
Läs mer »

 

AO-forskare på Lönebildningsdagarna 2020
För sjätte året i rad arrangerar Svenskt Näringsliv
Lönebildningsdagarna, i år i digital version. Bland talarna
märks professor Magnus Sverke och docent Johnny Hellgren.
Bland annat presenteras resultaten från forskningsprojektet
Lön & prestation som pågått sedan 2015.
 
Läs mer »

 

Påverkar fullmånen sömnen?
Kan man skylla sin dåliga sömn på fullmånen? Vi frågade
sömnforskaren John Axelsson på Stressforskningsinstitutet
vid Stockholms universitet.
 
En faktakoll från SVT.
 
Se klippet här »

 

 

Psykologiska institutionens nyhetsbrev ger dig en snabb sammanfattning om vad
som är på gång vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Det går ut
varje månad under terminstid till alla anställda på institutionen samt till externa
personer som prenumererar på nyhetsbrevet.
 
Redaktörer: Philip Stenström(tjl), kommunikatör, och Henrik Dunér, webbredaktör.
Har du frågor eller tips når du oss på kommunikation@psychology.su.se
 
Ansvarig utgivare: Prefekt Håkan Fischer.
 
Fotografer i detta nummer: Magdalena Bartczak, Fredrik Bernholm, Niklas
Björling, Henrik Dunér, G-VERSITY (logo), Lena Katarina Johansson, NOWSTARS,
SACO, och Svenskt Näringsliv.
 
Läs mer på: www.psychology.su.se
Medarbetare: www.psychology.su.se/local/

 
Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet!
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