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Tema

Bodil Formark Jösses flickor, vilket trassel!  Historiska reflektioner kring 

flickforskningens uppgift i en flickfrämjande och postfeministisk tid

Jenny magnusson Flicka och tjej – Språk och samhälle i förändring?

maria Wiklund, maria Strömbäck och Carita Bengs ”En ribba att 

nå”– Unga kvinnors förkroppsligade stress i en neoliberal och könad 

kontext

Kajsa Widegren och Linnea Isberg Perversa flickfantasier – Anne-

Marie Berglunds textlekar, rumsligheter och ironier

ann Werner och marika Nordström Starka kvinnor?  Förebilder och 

tjejer i musikproduktion och musikkonsumtion

SaTeLLITer

Simone de Beauvoir Det andra könet; eva Söderberg Beauvoir versus 

Barbro: ömmande knoppar och droppande blod; Hans T Sternudd 

Ingmari, Flickan och jag; maria Lönn Kroppshändelser

FrISpeL

malin Holgersson och Sara Hallström

–något om plats

TGV – nästa nummer 

Nästa nummer av TGV har tema Sinnen. Det handlar om beröring, 

kropp och sårbarhet. Om blick och om lukt. Lisa Käll reflekterar över 

hudens förnimmelser och kroppens gränser ur ett feministiskt-filosofiskt 

perspektiv. Malena Gustavson undersöker med hjälp av Luce Irigaray 

och Eve Kosofsky Sedgwick vad beröring kan betyda i vardagliga och 

sexuella narrativ. Anu Koivunen analyserar kopplingen mellan sinnen 

och sårbarhet i Tod Haynes-filmen Safe. Numret rymmer också artiklar 

om diaspora och sexualitet, och om den besvärliga sexualupplysaren 

Elisabet Sjövall.
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Contact details 

 
Website 

www.ucgs.umu.se/flickforsk 
 

E-mail  
flickforsk@ucgs.umu.se 
bodil.formark@umu.se 

 
Facebook 

https://www.facebook.com/FlickForsk 
 


