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Fjäriln vingad syns senare när vintern är kort
En kort och varm vinter gör att fjärilar flyger senare, visar ny forskning i zoologi.
Klimatförändringar kan få rytmen i samspelet mellan fjärilar och växter i otakt.
Läs mer»

Språket avgör hur
hjärnan uppfattar tid
En ny studie i tvåspråkighetsforskning
visar att de som talar två språk flytande
uppfattar tid olika beroende på vilket
språkligt sammanhang de befinner sig i.
Läs mer»

Att vara vanlig kräver
mycket jobb
Svenska småstadsungdomar som vill
klä sig ”vanligt” måste kontinuerligt
bevaka och uppdatera sin garderob,
visar Emma Lindblads avhandling i
modevetenskap. Läs mer»

Månadens alumn
Vägen ut i världen – vaccin
och hälsa med WHO
Rykten kan spridas lika snabbt som
virus och människor hittar olika
orsaker att inte vaccinera sina barn.
Masse Hellström, socialantropolog från
Stockholms universitet, försöker ändra
på det med fakta, förståelse och dialog.
Läs mer»

Nyheter

Anslagstavlor överlever trots internet
Vilken roll spelar anslagstavlan i dag när så mycket kretsar kring internet och
sociala medier? En ganska stor roll i lokalsamhället, visar en ny rapport. Läs mer»

Alumner vann pris i
start-uptävling
Caroline Ekstrandh, Preben Hansen
och Jessica Malmberg belönades i
Venture Cup region Östs tävling för att
ha utvecklat ett verktyg för visualisering
av digital information. Läs mer»

Unikt 1600-talsvrak
identifierat 
Det så kallade Dalarövraket, även kallat
Edesövraket, hittades år 2003. Nu har
det identifierats som flottans fartyg
Bodekull, som sjönk i oktober 1678
under Skånska kriget. Läs mer»

Kartläggning visar bredden på universitetets samverkan
Stockholms universitet samverkar i mycket hög grad med det omgivande samhället
visar en kartläggning. Mycket handlar om samhällsutveckling – olika
expertuppdrag och forskningskommunikation. Läs mer»

Eino Örnfeldt blir ny universitetsdirektör
I september blir Eino Örnfeldt, i dag högskoledirektör vid Försvarshögskolan, ny
universitetsdirektör och chef för universitetsförvaltningen vid Stockholms
universitet. Läs mer»

Carl Folke invald i amerikanska vetenskapsakademin
Professor Carl Folke, Science Director vid Stockholm Resilience Centre och chef för
Kungl. Vetenskapsakademiens Beijerinstitut, har valts in i amerikanska
vetenskapsakademin. Läs mer»

Fler nyheter»

Månadens bild
på Instagram
Månadens mest gillade bild på
Instagram togs av Per Larsson en solig
vårdag i Stockholm.

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

SU i Almedalen: Tre seminarier om faktatillit
I Almedalen diskuterar Stockholms universitet samhällsutmaningarna utifrån det
aktuella kunskapsklimatet. Den 3 och 4 juli samtalar forskare och inbjudna gäster i
tre seminarier med utgångspunkt i ämnen som miljökemi, journalistik,
statsvetenskap och datavetenskap. Se även filmen där rektor Astrid Söderbergh
Widding förklarar varför universitetet satsar på faktatillit. Läs mer»

Evenemang

8 juni kl 18.00–20.00
Mexiko mot Trump»
En paneldiskussion om relationen mellan USA och Latinamerika med Dag Blanck,
Anders Carlsson och Andrés Rivarola. Latinamerikainstitutets bibliotek,
Stockholms universitet

12 juni kl 18.00–19.00
Forskare pratar psykologi: Anknytning hos barn till mödrar med
utvecklingsstörning»
Professor Pehr Granqvist talar om ”Anknytning hos barn till mödrar med
utvecklingsstörning”. ABF-huset, Sveavägen 41

13 juni kl 18.00–19.00
Statsvetare pratar politik: Kan man lösa miljöproblem med politik?»
Hur har samhällen runt om i världen gjort för att lösa miljöproblem? Hur har
debatten förändrats över tid? Och kan politik rädda miljön? Öppen föreläsning med
professor Andreas Duit . ABF-huset, Sveavägen 41

17 juni kl 10.00–13.00
Öppet hus på Askölaboratoriet»
Aktuell havsforskning presenteras och
det finns möjlighet att titta närmare på
stationens resurser och det nya
forskningsfartyget R/V Electra af Askö.
Askölaboratoriet

14 juni kl 13.00
Odla egna grönsaker – få tidig
skörd» Bergianska trädgårdens
tädgårdsmästare lär ut sina bästa tips
för att odla grönsaker och kryddväxter.
Edvard Andersons växthus,
Bergianska trädgården

20 juni kl 18.00–20.00
Prisceremoni Stockholmspriset i kriminologi»
Stockholmspriset i kriminologi tilldelas professor Richard E. Tremblay.
Prisutdelningen kommer att livesändas. Stockholms stadshus

Fler evenemang»
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