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DNA-koll med mobilen ger pricksäker behandling
Med hjälp av en nytt mikroskop som sätts på en mobiltelefon kan läkare
diagnosticera cancertumörer och infektioner som tuberkulos. Läs mer»

Stormannagård
upptäckt på Birka
Forskare har med georadar identifierat
en tidigare okänd stormannagård på
Birka. Gården kan ha tillhört en man
vid namn Herigar som var kungens
ställföreträdare och som nämns i
historiska källor. Läs mer»

Grattis Sverige! Nu är
vi tio miljoner
Förra veckan nådde Sveriges befolkning
tio miljoner enligt SCB:s prognos. Att
befolkningen ökar är positivt eftersom
det är ett tecken på en befolkning i
balans, menar Gunnar Andersson,
professor i demografi. Läs mer»

Månadens alumn
När Milad talar lyssnar folk
Som 22-åring tog Milad Mohammadi
både juristexamen och kandidatexamen
i statsvetenskap. Två år senare blev han
utsedd till Årets talare. Hans drivkraft
är att förändra samhället och kämpa
mot diskriminering. I januari
inspirerade han nya studenter på
Välkomstdagen. Läs mer»

Nyheter

Fler sökande till internationella masterprogram
Antalet sökande till universitetets internationella masterprogram blev 13 368
jämfört med 11 425 förra året, vilket är en ökning på 17 procent. Läs mer»

Professorns sex bästa tips för snabb källkritik
Kan du se om en nyhet är sann eller falsk? Journalistikprofessor Christian
Christensen ger sina sex bästa knep för snabb källkritik. Läs mer»

Nytt ljus på antimateria
Forskare vid Stockholms universitet
och Cern har lyckats göra
laserspektroskopi på antiväte. De är
alltså på väg att se om antimateria
uppför sig på annat sätt än ”vanlig”
materia. Läs mer»

Håller du ditt nyårslöfte? 
I Sverige avger var åttonde man och var
femte kvinna ett nyårslöfte. Men vilka
nyårslöften ger vi och hur duktiga är vi
på att hålla dem? I en studie som
startade vid nyår söker forskare svar på
dessa frågor. Läs mer»

Rektor och ministrar firade deltagarna i Snabbspåret
Det var med stor glädje som de första deltagarna i Snabbspåret för nyanlända
lärare och förskollärare i december firade att de avslutat utbildningen. Läs mer»

Barn till utlandsfödda – lägre betyg, högre ambitioner
Barn med två utlandsfödda föräldrar presterar generellt sämre i skolan än barn
med minst en svenskfödd förälder. Trots det väljer de oftare gymnasieprogram som
ger högskolebehörighet och har högre ambitioner. Förklaringen kan finnas hos
föräldrarna, visar en ny avhandling av Per Engzell. Läs mer»

Vitaminbrist antas döda fler
djur än tidigare känt
Bristen på vitamin B1 (tiamin) hos vilda
djur är tidigare känd som ett problem
inom vissa arter i relativt begränsade
geografiska områden. Nu visar forskare
att bristen på tiamin är betydligt mer
utbredd än vad man tidigare känt till.
Läs mer»

Nu är det möjligt att läsa
avhandlingar på nätet
Stockholms universitet har slutit ett
avtal som gör det möjligt att publicera
samtliga avhandlingar från
universitetet åren 1906–2003. Det nya
avtalet skyddar upphovsrätten,
samtidigt som forskningen blir
tillgänglig för alla. Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Månadens mest gillade bild på
universitetets Instagramkonto visar
Biblioteksgatan, Stockholm, i
vinterskrud.

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

Evenemang

1 februari kl 13.15–15.00
Populism och farorna med anti-liberal kommunikation»
Öppen föreläsning med Silvio Waisbord, professor i medier och public affairs vid
The George Washington University. JMK-salen, Karlavägen 104

1 februari kl 18.00–19.15
No homo – om mansroller i svensk hiphop»
Hur pratar rapartister om teman som rasism, klass, kön och sexualitet? Öppen
föreläsning med sociologen och genusvetaren Kalle Berggren om två decennier av
svensk hiphop. Farsta bibliotek, Farstagången 8

2 februari kl 18.00–19.30
Brexit, Trump, Le Pen – om populismens orsaker och konsekvenser»
Samtal om populismens frammarsch, mekanismer, orsaker och konsekvenser i
Europa och världen, med historikern Klas Åmark, statsvetaren Jonas Tallberg och
socialpsykologen Torun Lindholm. Stadsbiblioteket, Sveavägen

9–10 februari kl 11.00–18.00
Bazaren i Kulturhuset»
Bazaren är en mässa om utbildning, rekrytering och egenföretagande. Där deltar
bland annat studievägledare från Stockholms universitet, Universitets- och
högskolerådet, arbetsgivare och fackförbund. Kulturhuset, Sergels torg

13 februari kl 18.00–19.00
Forskare pratar psykologi: Uppskjutandets psykologi»
Leg.psykolog och doktorand Alexander Rozental om "I morgon, i morgon –
Uppskjutandets psykologi". ABF-huset, Sveavägen 41

14 februari kl 18.00–19.00
Statsvetare pratar politik: Har vi förtroende för internationella
organisationer?»
Står internationella organisationer som EU, FN och IMF inför en förtroendekris?
Öppen föreläsning med professor Jonas Tallberg. ABF-huset, Sveavägen 41

1 mars kl 18.00–19.15
Om monster och det skrämmande»
Vilken roll har monster spelat under olika tider och epoker? En föreläsning om
resan från istidens människodjur till dagens varulvar, vampyrer och zombier, med
historikern Bo Eriksson. Farsta bibliotek, Farstagången 8

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
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