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Här är mossan som kan rena vatten från arsenik
En mossa som kan ta bort arsenik från förorenat vatten har upptäckts av forskare
från Stockholms universitet. Och det går fort – på en timme är arseniknivån så låg
att vattnet inte längre är skadligt för människor att dricka. Läs mer»

Auktoritära ledare
lockar luktkänsliga
Personer som lätt äcklas av
kroppslukter dras till auktoritära
politiska ledare. En enkätundersökning
fann ett starkt samband mellan att
stödja ett samhälle lett av en stark
ledare och att vara känslig för äckliga
kroppslukter som svett eller urin. Det
kan bero på en djupt rotad instinkt att
undvika smittorisker. Läs mer»

Fyra dagar med
konstfilm på
universitetet
Den 24–27 april visas konstfilm på
Stockholms universitetet. ”Att bli till ”
är det övergripande temat på filmerna
och Accelerator står bakom projektet.
Accelerator ska vara en dynamisk
mötesplats för studenter, forskare och
alla intresserade, i skärningspunkten
mellan konst och vetenskap. Läs mer»

Månadens alumn
”Humaniora har skärpt min
blick på världen”
Tanja Holm är journalisten som åkte till
Jemen för att bevaka landets inre
stridigheter. Hon kom att stanna där i
fem år och skrev inte bara en mängd
artiklar utan också en reportagebok om
ett land på randen till inbördeskrig.
Filosofi, arabiska och konstvetenskap
har hon läst vid Stockholms universitet.
Den 25 april besöker hon universitetet
och berättar om vägen från studierna ut
i arbetslivet. Läs mer»

Nyheter

Renare luft har ökat medellivslängden med upp till ett år
Invånarna i Stockholm, Göteborg och Malmö lever ett år längre i dag än för 25 år
sedan. Detta tack vare att halterna av luftföroreningar från vägtrafik har minskat.
Det visar en ny studie av forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk
kemi. Läs mer»

Göran Gustafssonpris till
fysiker och kemist
Två av fem Göran Gustafssonpristagare
2018 arbetar vid Stockholms
universitet. Sara Strandberg (bilden),
Fysikum, får priset i fysik och Belén
Martín-Matute, Institutionen för
organisk kemi, får Göran
Gustafssonpriset i kemi. Läs mer»

Med tomat som skydd mot
stressen
Vad har strålning och mycket hård
träning gemensamt? Båda orsaker
stress i kroppen. Siamak Haghdoost
forskar om vad som händer i cellerna,
och hur kost kan förebygga att stressen
ger sjukdom. Forskningen visar att
tomatjuice skyddar mot oxidativ stress.
Läs mer»

Landhöjningen viktig för
biologisk mångfald
Öppna gräsmarker med hög artrikedom
har minskat kraftigt på grund av
modernt jord- och skogsbruk. Nu visar
forskare att nya gräsmarker bildas hela
tiden. Längs Östersjökusten kommer
enorma områden potentiell strandäng
ständigt upp ur havet. Läs mer»

Så formas barnen på fritids
Barns inflytande och delaktighet i
skolans fritidshemsverksamhet tas lätt
för givet. I själva verket styrs både
barnen och personalen till att bli
medborgare med vissa önskvärda
egenskaper. Barnen förväntas lära sig
styra sig själva enligt personalens
rekommendationer. Det visar en ny
avhandling. Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Stockholm. En av de mest gillade
bilderna i februari. Fotograf:
Clàudia Arasa (@claudiaarasa)
Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

3 maj kl 18.00–20.00
Fred i Colombia?»
Panelsamtal om fredsprocessen och
kvinnors sexuella och reproduktiva
hälsa och rättigheter i Colombia.
Samtalet arrangeras av
Latinamerikainstitutet vid Stockholms
universitet.
ABF-huset, Sveavägen 41

26 apr kl 13.00–15.30
Den stressade hjärnan – Hur
påverkas hjärnan av stress,
sömnbrist och förväntningar?»
Stressforskningsinstitutet arrangerar en
dag med förläsningar om stress. De
senaste forskningsrönen presenteras.
Aula Magna, Stockholms
universitet

7 maj kl 18.00–18.45
Pusjkin och Tjajkovskij. En dialog
genom tid och rum»
Tjajkovskij föddes 1840, tre år efter
Pusjkins död. Trots det pågick en
ständig dialog mellan de båda
konstnärerna i en annan dimension,
tvärs igenom tid och rum. Ur deras
relation föddes flera odödliga
musikverk, bland annat en av
musikhistoriens mest berömda operor,
Eugen Onegin. En öppen föreläsning
med Ludmila Pöppel, docent i ryska.
Guldfoajén, Kungliga Operan

3 maj kl 18.00–19.30
Personerna bakom de mänskliga
rättigheterna»
Hur har FN-förklaringen om de
mänskliga rättigheterna lyckats hålla
kvar rollen som ett av världens
viktigaste dokument? Hans Ingvar
Roth, professor i mänskliga rättigheter,
förklarar varför och sätter samtidigt ljus
på en bortglömd kinesisk diplomat som
var tongivande för deklarationens roll
1948 – såväl som i dag.
Rotundan, Stockholms
stadsbibliotek, Sveavägen

15 maj kl 18.00–19.00
Att vara närvarande:
Utrikesfödda i svensk politik»
Vissa grupper är underrepresenterade
bland politiker, varför är det så? Hur
har utvecklingen sett ut de senaste 30
åren? Vilka hinder möter utrikesfödda i
sina politiska karriärer? Kåre Vernby,
docent i statsvetenskap, föreläser i
Statsvetenskapliga institutionens
föreläsningsserie "Statsvetare pratar
politik".
ABF-huset, Sveavägen 41, scen
Hjärtat

8 maj kl 18.00–19.30
Demokrati, gräsrotsrörelser och
makt»
Allt färre väljer i dag att aktivera sig i
partier och organisationer, men
parallellt har nya former av vardagligt
engagemang vuxit sig starkt. Vad
betyder gräsrotsrörelser som #metoo
inför valet? Statsvetaren Marta Reuter,
sociologen Adrienne Sörbom och barn-
och ungdomsvetaren Daniel Hedlund
medverkar.
Rotundan, Stockholms
stadsbibliotek, Sveavägen

21 maj kl 13.00–14.00
2018 års Bolinföreläsning om
klimatforskning»
Professor Veerabhadan Ramanathan
vid University of California, föreläser
om hur vi kan hitta lösningar på
klimathotet. Han kommer att beskriva
tio lösningar som kan skydda
människor och ekosystem, om de
genomförs skyndsamt.
Aula Magna, Stockholms
universitet

15 maj kl 13.00–14.00
Vårvisning i Bergianska:
Europeiska vårväxter»
Följ med på en vandring i Bergianska
trädgården där vi ser hur långt våren
har kommit. Denna gång är siktet
inställt på svenska och europeiska
växter. Vi hoppas få se lökväxter,
nunneörter samt vanliga och ovanliga
sippor.
Bergianska trädgården,
Stockholms universitet
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