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Det går att se på ansiktet om någon är sjuk
Är det möjligt att utifrån fotografier avgöra om de som avbildats är sjuka eller
friska? Svaret på frågan är ja, enligt en ny studie av forskare vid Stockholms
universitet och Karolinska Institutet. Läs mer»

Bli sams till
Alla hjärtans dag!
Tack vare en webbaserad kurs får just
nu hundra par hjälp med att utveckla
sitt förhållande under nio veckor.
Valentinstudien är ett samarbete
mellan forskare vid Stockholms och
Linköpings universitet. Läs mer»

Ny institution stärker
folkhälsoforskning
Vid årsskiftet bildades Institutionen för
folkhälsovetenskap när
forskningsinstituten CHESS och
SoRAD gick samman för att stärka den
samhällsvetenskapliga forskningen
kring folkhälsa. Läs mer»

Månadens alumn
Hon är nyfiken på
hur kroppen fungerar 
”Alla behöver äta och maten påverkar
alla.” Så förklarar månadens alumn,
näringsfysiologen, författaren och
egenföretagaren Kristina Andersson,
dagens stora intresse för kost. Läs
mer»

Nyheter

Skogsbruk påverkar klimat
mer än vad man trott
Skogarnas förmåga att lagra koldioxid
minskar vid skogsbruk och bete. Det
gäller vanligt skogsbruk, inte bara
avskogning, enligt forskare vid bland
annat Stockholms universitet.
Läs mer»

Så befolkades Skandinavien
efter senaste istiden
För mer än 10 000 år sedan flyttade
olika grupper in på den skandinaviska
halvön, dels från dagens Danmark och
Tyskland, dels från nordost. Det visar
en studie från universiteten i Stockholm
och Uppsala. Läs mer»

Östersjöns torsk
blir allt mindre
Ett ökat selektivt fisketryck och låg
tillväxt gör att det finns historiskt få
stora torskar i Östersjön. Situationen är
alarmerande, menar forskare vid
universitetets Östersjöcentrum.
Läs mer»

Studieval kan bero på
släktskap långt tillbaka
Det yrke som en person född på 1800-
talet hade påverkar hur många av deras
barnbarnsbarn som har en
universitetsutbildning, visar en ny
studie i demografi vid Stockholms
universitet. Läs mer»

Nya dekaner och vicerektorer från årsskiftet
Den 1 januari 2018 fick Stockholms universitet nya dekaner och vicerektorer.
Antalet rektorsråd utökas till tre, varav en ansvarar för samverkansarbetet vid
lärosätet. Läs mer»

Vatten kan existera som
två helt olika vätskor
Forskare vid universitetet närmar sig
förklaringen till varför vatten inte liknar
någon annan vätska. Med hjälp av
röntgenlaserstudier har de kartlagt hur
vatten fluktuerar mellan två olika
tillstånd när det kyls ner.
Läs mer»

Ny kvällskurs om
samernas historia
Hur har samernas kultur och
levnadssätt sett ut historiskt och vilka
regionala skillnader finns inom det
samiska bosättningsområdet? Under
våren startar kvällskursen ”Samer –
Nordens urfolk från urtid till framtid.”
Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens film
på Instagram
Snö vid Frescati. En av de mest gillade
instagramfilmerna i januari.

Gästredaktör: Karin Nilsson

 

Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

30 jan kl 18.00–19.00
Trumpadministrationen
och Pax Americana»
Försvagas eller förstärks USA:s roll i
världsordningen med Donald Trump
som USA:s president? Kjell Engelbrekt,
professor vid Statsvetenskapliga
institutionen, föreläser i serien
”Statsvetare pratar politik”. ABF-
huset, Sveavägen 41

25 jan kl 18.15–19.00
Vad kan protonkollisioner
lära oss om universum?»
Partikelacceleratorn vid CERN
levererade sitt banbrytande resultat
med upptäckten av Higgspartikeln. Hur
kan instrumentet lära oss hur
universum fungerar? Sara Strandberg,
professor i partikelfysik, föreläser. Alba
Nova, Roslagsgatan 21

14 feb kl 10.00–15.30
Arbetsmarknadsdag för
naturvetare och matematiker»
I februari varje år anordnas
naturvetarnas och matematikernas
arbetsmarknadsdag. Ta del av
utställningar som vänder sig till
studenter inom allt från fysik och
matematik till kemi, biologi och geologi.
Aula Magna, Frescati, och
Matematiska institutionen,
Kräftriket

7 feb kl 15.00–17.00
The Mainstreaming of Extreme
Right-wing Populism»
Bonnier Guest Professor Bart
Cammaerts, London School of
Economics and Political Science, will
address the ways in which extreme
rightwing populist actors in North-
Belgium and the Netherlands have
managed to mainstream their divisive
and racist discourses. Department of
Media Studies, Karlavägen 104

21 mars kl 13.00–18.30
Universitetets hållbarhetsforum»
Framtidens kol och framtidens mat är
några av rubrikerna när universitetets
hållbarhetsforum äger rum i mars. Det
blir en rad samtal om hur problemen
inom miljö- och hållbarhetsområdet
kan lösas. Aula Magna, Frescati

14 feb kl 18.00–19.30
Vad vet du om 1600-talet?»
Vad lade grunden för det moderna
Sverige? Fördjupande föreläsning om
det karolinska enväldets uppgång och
fall med Joakim Scherp, vikarierande
universitetslektor, Historiska
institutionen. Historiska museet,
Narvavägen 13-17

11 april kl 18.00-22.00
Tema miljö och hållbarhet på Starta eget-dagen»
Vilka möjligheter finns för studenter, forskare och alumner att driva egna företag?
Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute, medverkar som talare i
programmet där temat är miljö och hållbarhet.

Fler evenemang»

Om nyhetsbrevet
Universitetets nyhetsbrev utkommer
elva gånger per år och ges ut av
Samverkansavdelningen vid
Stockholms universitet.
Redaktör: Annika Hallman
Kontakt: nyhetsbrev@su.se

Stockholms universitet – forskning,
utbildning och samverkan i den
internationella frontlinjen. www.su.se
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