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Arktisexpedition studerar molnens roll för
klimatet
Hur hänger livet i havet och isen ihop med hur moln bildas i Arktis? Och hur kan
detta påverka klimatet? Det är temat för en forskningsexpedition till Arktis med
den svenska isbrytaren Oden i sommar. Stockholms universitet leder forskningen.
Läs mer»

Valkompassen guidar
dig inför valet
Tommy Möller, professor i
statsvetenskap, har tillsammans med
nyhetsbyrån TT och journalisten
Christer Isaksson tagit fram en
valkompass. Den talar inte om hur
användaren ska rösta men pekar ut åt
vilket håll intresset kan riktas.
Läs mer»

Första bilden av stjärna
som slits itu
För första gången har astronomer
kunnat se hur en stjärna sugs in av ett
svart hål, slits itu och förvandlas till en
jetstråle av materia som sprutas i en
hastighet som närmar sig ljusets. Nu
presenteras de nya rönen av forskare
vid Stockholms universitet och 25
andra institutioner. Läs mer»

Månadens alumn
Han ska modernisera det
pressetiska systemet
Som nytillträdd vd för Utgivarna är
Patrik Hadenius viktigaste uppgift att
lotsa ett nytt medieetiskt system för
press, radio och tv i mål. Som skrivande
journalist, och även i arbetet med
Språktidningen, har han haft nytta av
kunskaperna i nordiska språk från
Stockholms universitet. Han beskriver
också att han har fått med sig en
generell förståelse för humaniora som
har varit värdefull. Läs mer»

Nyheter

Kjell Grip, 79 år, har tagit
sin doktorsexamen
Det är aldrig för sent att ta
doktorsexamen. Det är Kjell Grip på
Institutionen för ekologi, miljö och
botanik ett levande exempel på. Han
har nu disputerat på en avhandlingen
som visar att naturvården till havs
började långt senare än den på land. 
Läs mer»

”Sommar, sommar,
sommar…”
Många av årets sommarvärdar i
Sveriges Radio P1 har anknytning till
Stockholms universitet, bland andra
litteraturprofessorn Sara Danius och
filosofiprofessorn Åsa Wikforss (bilden)
som har skrivit en bok om
kunskapsresistens och falska nyheter.
Läs mer»

Hon ska utreda
cocktaileffekten
Vad händer när kemikalier blandas?
Vem ansvarar för blandningen? Och
hur påverkar den människor, djur och
natur? Som regeringens särskilda
utredare ska Christina Rudén, professor
i toxikologi, föreslå strategier för hur
man ska kunna ta hänsyn till
cocktaileffekten i den lagstiftning som
reglerar kemikalier. Läs mer»

Friskolor sätter högre betyg
än kommunala
Alla friskolegrupper sätter
genomgående högre betyg än
kommunala skolor efter att hänsyn
tagits till resultaten på de nationella
proven, visar en ny rapport. Betyg i alla
ämnen har jämförts med de nationella
prov som finns i framför allt
matematik, för att fånga skolans
allmänna nivå. Läs mer»

Så behandlar vi dina
personuppgifter
Din personliga integritet är viktig för
oss. Här kan du läsa om hur
personuppgifter som har samlats in av
Stockholms universitet behandlas av
oss. Vi behandlar personuppgifter i
enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (GDPR).
Läs mer»

Nytt centrum för
paleogenetik
Paleogenetik fokuserar på DNA-analys
av fossiler och andra förhistoriska
lämningar av organismer. En ny
överenskommelse mellan Stockholms
universitet och Naturhistoriska
riksmuseet samlar forskning i
paleogenetik i ett nytt centrum.
Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Smal gränd i gamla stan. En av de mest
gillade bilderna i maj. Fotograf:
Anna Scaramellini
Följ universitetet på
@stockholmuniversity

Evenemang

Vi ses i Almedalen!
Stockholms universitets forskare och ledning deltar som experter i ett 50-tal
seminarier under årets Almedalsvecka. Här hittar du en lista med samtliga
seminarier där våra medarbetare deltar. Läs mer»

Fler evenemang»

Nu har vi sommaruppehåll men vi ses igen i
augusti. Glad sommar!
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