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Abstract 
Polite women and cursing men: A survey of secondary school students’ perceptions of 

female and male language. 

 

The purpose of this study is to map secondary school students’ perception of male and 

female language. The study was performed in two classes in 7th grade and two classes 

in grade 9. The survey consisted mainly of categorization questions of different 

linguistic behaviours as female or male, but also gave the students the opportunity to 

freely describe differences. The responses were then processed through a quantitative 

and qualitative analysis. 

 

The students perceived the male language as more dominant, curt and offensive, and 

thought that men took more place through language. Women’s language was 

understood to be used to seek contact, to be eloquent, to indicate uncertainty and to be 

correct and polite. 
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1 Inledning 
 

I alla samhällen finns föreställningar om vad som ses som manligt och kvinnligt 

(Ohlsson 2013:158). Människans vilja att kategorisera människor som män och kvinnor, 

syns tydligt redan då ett barn kommer till världen.  Den första frågan de nyblivna 

föräldrarna får, är ofta ”Vad blev det?” med intentionen att ta reda på om barnet är en 

flicka eller en pojke. Snart efter födseln tilldelas barnet ett namn, vilket stärker barnets 

könstillhörighet. Beroende på barnets kön, skapas förväntningar om hur barnet ska bli, 

vilka barnet under sin uppväxt kommer behandlas efter (Einarsson 2009:192). Många 

människor känner sig pressade att uppföra sig efter de stereotypa föreställningar som 

finns om hur män och kvinnor bör bete sig. Individer som överträder gränserna för vad 

som förväntas av deras könsidentitet, möts ofta av hård påtryckning av sin omgivning 

och riskerar att bli uteslutna ur gemenskapen (Carlile 2009:33).  

 

Även språk, vilket ses som människans främsta verktyg för tänkande, kommunikation 

och förståelse, är påverkat av föreställningar om kvinnligt och manligt (Berger & 

Luckman 1991:52). Med hjälp av språket skapar vi vår bild av verkligheten och genom 

våra språkhandlingar befästs och förändras vår syn på manligt och kvinnligt (Edlund 

m.fl. 2007:14, 21). För många ungdomar utgör ungdomstiden ett stort identitetssökande, 

vilket även innefattar sökandet efter rollen som man respektive kvinna (Edlund m.fl. 

2007:98). Språket fungerar då som en identitetsmarkör (Bijvoet 2013:129). Skolan utgör 

en viktig arena för identitetssökandet. Synen på manligt och kvinnligt befästs i skolans 

sociala kontext, vilken är starkt påverkad av den heterosexuella normen (Edlund m.fl. 

2007:98, 99). Skolan har dock som ansvar att motverka de traditionella könsmönster 

som finns och att ge elever möjlighet att utveckla sin personlighet oberoende av 

könstillhörighet (Skolverket 2011a:9). 

 

Med utgångspunkt i att språket är människans främsta verktyg för förståelse och 

interaktion, samt skolans uppdrag att motverka stereotypa könsföreställningar, vill jag i 

denna uppsats utreda vad unga människor tänker om manligt och kvinnligt språk.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att kartlägga högstadieelevers föreställningar om manligt och 
kvinnligt talat språk.  
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Frågeställningarna är som följer: 
 

1) I vilken utsträckning upplever högstadieelever att det finns skillnader i manligt 
och kvinnligt talat språk?  

2) Vilka språkliga egenskaper anser högstadieelever vara karaktäristiska för 
manligt respektive kvinnligt talat språk? 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan presenteras tidigare forskning om de egenskaper som visats särskilja det 

kvinnliga och manliga språket åt, vilka jag delat in i de fyra underkategorierna 

konversationsbeteenden, språkriktighet, innehåll och grammatik, språkligt uppförande 

och maktutövande genom språk. Innehållet i dessa underkategorier tenderar i många fall 

att överlappa varandra, då beteendena i sig är starkt sammanlänkade. Efter avsnittet om 

tidigare forskning om mäns och kvinnors språk, följer en forskningsöversikt som visar 

ungdomars föreställningar om vad de tänker sig är karaktäristiskt för manligt respektive 

kvinnligt språk.  

 

2.1.1 Tidigare forskning om mäns och kvinnors språk  

Konversationsbeteenden 

Kerstin Nordenstam har i sin studie Kvinnlig och manlig samtalsstil mätt frekvenser av 

olika språkliga drag för att hitta signifikanta skillnader i samtal av män och kvinnor i 

grupp (Nordenstam 1994:11). Hennes studie visar att männen använde fler ord per 

mening än vad kvinnorna gjorde men att de sällan gav varandra respons eller 

kommentarer (Nordenstam 1994:71, 82). Kvinnor tenderade i större utsträckning att ge 

talarstöd, genom frågor som t.ex. ”har du?” ”jaså?”, samt ge fler stödsignaler i form av 

t.ex. ”hm”, ”javisst” (Nordenstam 1994:71). Detta menar Nordenstam visar på att 

kvinnor är mer kontaktsökande än män (Nordenstam 1994:81).  

 

I doktorsavhandlingen Kvinnor och män i möte – en samtalsanalytisk studie av interna 

arbetsmöten från 2003, skriver Karin Milles att hennes undersökningar visar att män 

och kvinnor kommunicerar olika på arbetsmöten. Kvinnorna talade i något längre 

meningar och gav mer talarstöd, (Milles 2003:111, 114). Kvinnorna uppmanade också 

till respons i högre utsträckning än männen (Milles 2003:112), precis som i 

Nordenstams undersökning ovan (Nordenstam 1994:71, 82). 
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Freed & Greenwood skriver att egenskapen att ställa frågor stereotypt setts som ett 

kvinnligt beteende. I deras artikel Woman, men and Type of Talk: What makes the 

difference? framgår det dock genom deras egna undersökningar att det inte finns någon 

markant skillnad mellan män och kvinnor i detta avseende (Freed & Greenwood 

1996:12). 

 

Språkriktighet, innehåll och grammatik  

Mulac m.fl. skriver i artikeln The gender-linked Language effect: an empirical test of a 

general process model, att det finns etablerade tankar om att kvinnlig kommunikation 

har hög sociointellektuell status och hög estetisk kvalitet, medan manlig kommunikation 

rankas högre gällande dynamisk kraft. Dessa påståenden undersöker Mulac m.fl. genom 

att bedriva en studie där män och kvinnor först fick beskriva foton med sina egna ord, 

för att sedan skriftligt beskriva fotona på ett sätt som de tänker är typiskt för män 

respektive kvinnor (Mulac m.fl. 2013:22). Studien visar att när respondenterna talade 

med sina egna ord fanns det stora skillnader mellan männens och kvinnornas språk. 

Männen hänvisade i stor utsträckning till fakta och talade med ofullständiga meningar. 

Kvinnorna använde längre förklaringar och hänvisade till känslor. Beskrivningarna 

utifrån ett tänkt kvinnospråk, visade att respondenterna tänkte sig att kvinnospråk var 

inriktat på känslor, innefattade långa meningar och många adjektiv och adverbial, vilket 

överensstämmer väl med hur kvinnorna talade i det första försöket. Beskrivningarna 

utifrån ett tänkt manligt språk visade på ofullständiga meningar, hänvisande till fakta 

och innefattade mycket negationer. Mulac m.fl. skriver att studien visar att det finns 

genuslänkade språkstereotyper, som människor känner sig bekanta med och som har 

förankring i de verkliga skillnaderna som finns i manligt och kvinnligt språk (Mulac 

m.fl. 2013:27). 

 

Adrienne B Hancock m.fl. gör en studie om mäns och kvinnors användning av 

grammatik i USA i artikeln Perceptions Based on Language: Implications for 

Transgender Communication Therapy. Studien grundar sig på transkriberingar av mäns 

och kvinnors narrativa berättelser, vilka sönderdelats för att studera den grammatiska 

uppbyggnaden. Studien visade att män i större utsträckning än kvinnor använde 

negationer, bisatser, personliga pronomen samt hänvisade till kvantitet och tid. 

Kvinnorna använde fler förstärkande adjektiv och adverb än vad männen gjorde 

(Hancock m.fl. 2015:323). Hancock m.fl. uttrycker att de stereotypa föreställningar som 
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finns om mäns och kvinnors tal, ibland saknar anknytning till verkligheten. Ett exempel 

är den gamla föreställningen om att kvinnor använder mer bisatser och personliga 

pronomen än män, vilket inte stämmer överens med studiens resultat (Hancock m.fl. 

2015:325).  

 

Språkligt uppförande  

I sin doktorsavhandling Skolvardagens genusdramaturgi, som är grundad i en 

etnografisk studie av elever i årskurs 5, skriver Anna Öqvist att det är vanligt att pojkar 

använder ord som hora och surfitta i förolämpningssyfte av flickor. Studien visar också 

att det är vanligt att pojkar kallar andra pojkar för kvinnoassocierande ord såsom kärring 

och att de förolämpar andra pojkar genom att kalla dem bögiga och fjolliga (Öqvist 

2009:66). Öqvist menar att dessa ord används som maktmedel av pojkarna för att få 

kontroll och reglera genusordningen (Öqvist 2009:91).  

 

I doktorsavhandlingen Störande elever och korrigerande lärare skriver Marcus 

Samuelsson att högstadieelever får ständiga påminnelser om språklig lämplighet och att 

t.ex. inte svordomar, könsord eller förolämpningar är acceptabelt (2008:145). Studien 

visar att högstadieelever har god förståelse för vilket språkligt beteende som är 

acceptabelt och vilket som inte är det (Samuelsson 2008:27).  

 

I artikeln Sex-Based differences in Compliment Behavior visar Robert K. Herbert att 

komplimanger kan ses som ett kvinnligt beteende, då det är mycket vanligare att 

kvinnor ger andra kvinnor komplimanger än vad det är att män ger andra män 

komplimanger. Fördelningen av komplimanger från kvinnor till män och från män till 

kvinnor var dock ungefär likvärdig (Herbert 1990:202).  

 

Maktutövande genom språk 

I artikeln Sex Roles, Interruptions and Silences in Conversation skriver West och 

Zimmerman om mäns dominansbeteenden mot kvinnor i konversationer. De 

genomförde sin studie genom att analysera turtagning i konversationer (West & 

Zimmerman 1996:109). I resultatet framkom att nästan alla överlappningar och avbrott 

gjordes av män och att de, tillskillnad från kvinnor, gav minimal respons (West & 

Zimmerman 1996:116, 118). Detta menar West och Zimmerman är beteenden som kan 
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klassas som förminskanden och bottnar i viljan att visa dominans och maktövertag 

(1996:105).  

 

Jan Einarsson och Tor G. Hultman skriver i God morgon pojkar och flickor: Om språk 

och kön i skolan, att det finns en asymmetri gällande taltid i klassrummet mellan pojkar 

och flickor. Med hjälp av egna undersökningar och med stöd i danska undersökningar, 

uttrycker de att talartiden i klassrummet följer ”tvåtredjedelarsregeln”, där två 

tredjedelar av taltiden upptas av pojkar och en tredjedel av flickor (Einarsson & 

Hultman 1984:82). Einarsson och Hultman hävdar också, att det finns skillnader i 

beteenden hos talföra pojkar och talföra flickor. Talföra pojkar verkade sträva efter 

makt för egen del och uppvisade hänsynslösa beteenden mot sina klasskamrater, medan 

flickorna inte tycktes hävda sig själva, utan snarare agera goda tjänare, som försökte 

leda gruppen och genomföra angiven uppgift (Einarson & Hultman 1984:225).  

 

Ovanstående forskningsöversikt ligger till grund för de frågor som ställs i 

enkätundersökningen. I enkäten undersöks således vad högstadieeleverna anser vara 

karaktäristiskt för män och kvinnor gällande konversationsbeteenden, grammatik, 

innehåll och språkriktighet, språkligt uppförande och maktutövande genom språk. I 

analysen jämförs och analyseras tidigare forsknings resultat mot denna studiers resultat. 

 

2.1.2 Tidigare forskning om ungdomars föreställningar om manligt 
och kvinnligt språk  

I Fanny Ambjörnssons doktorsavhandling I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet 

bland gymnasietjejer, bedrivs fältstudier av två klasser på gymnasiet. På skolan 

diskuterades könsroller och könsnormer ofta, vilket Ambjörnsson menar beror på det 

ökade intresset för genus i samhället (Ambjörnsson 2003:266). I klassrumsdiskussioner 

framgick det att eleverna snarare ansåg att det fanns fler likheter än skillnader mellan 

män och kvinnor och deras beteenden (Ambjörnsson 2003:269). Eleverna upplevde att 

varje individ är av egen särart och att deras beteenden inte kan kategoriseras som styrda 

av normer. Studien visar också att eleverna upplevde stor skepsis i lärarförsök att skapa 

generella sanningar som är grundade på genus (Ambjörnsson 2003:270). Vid ett tillfälle 

avvisar även eleverna med stor irritation en lärares försök att få dem att analysera 

verkligheten utifrån synen att makt och talutrymme beror på en strukturell 

genusasymmetri. Ambjörnsson skriver att elevernas starka ovilja att se strukturella 
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skillnader och hinder i samhället, beror på viljan att betrakta den egna personligheten 

som fri och obegränsad (Ambjörnsson 2003:273). 

 

Katarina Kärnebo har skrivit en doktorsavhandling med titeln Plugga stenhårt eller 

vara rolig. Om språkliga normer, kön och skolarbete i identitetsskapande 

språkpraktiker på fordonsprogrammet (2013:39). Undersökningen visar att många 

elever inte tänker att språkpraktiker formar deras individuella identiteter (Kärnebo 

2013:302). Många elever hävdar dock att mycket i deras språklighet beror på deras kön 

och att flickor t.ex. använder ett artigare språk, eftersom de är känsligare av naturen. 

Eftersom klasserna till övervägande del bestod av pojkar, menar Kärnebo att resultaten 

är starkt påverkade av detta (2013:304). Manlighet och heterosexualitet sågs av eleverna 

som det normala och pojkar som använde sig av sexistiska eller homofobiska 

trakasserier kunde få ökad status bland sina kamrater, eftersom beteendet sågs som 

modigt (Kärnebo 2013:306).  

 

I sin doktorsavhandling Språkbruk, skämt och kön. Teoretiska modeller och 

sociolingvistiska tillämpningar, undersöker Maria Ohlsson hur social identitet skapas 

genom språk (2003:17). Ohlssons resultat visade att rolighet sågs som en klassiskt 

manligt egenskap, då män i större utsträckning än kvinnor ansågs vara roliga. 

Resultaten visade också att det nästan bara var kvinnor, som tyckte att andra kvinnor var 

roliga (Ohlsson 2003:340).  

 

I uppsatsen Flickor pratar mest – en studie av pojkars och flickors uppfattning av 

talutrymme i två klasser på gymnasieskola, visar Lisa Missning att flickor uppfattar att 

det är flickor som tar upp mest talutrymme i klassrummet, medan pojkar uppfattar att 

det är pojkar som gör det. (Missing 2008:17). En övervägande del av eleverna ansåg 

dock att de själva som individer upptog lika mycket talutrymme i enkönade grupper 

som i blandade grupper (Missing 2008:18).  

 

Mia Welanders kandidatuppsats ”Jag tror män är mer kortfattade. Gymnasieelevers 

föreställningar om sexolekt”, kartlägger gymnasieungdomars egna sexolekter och deras 

attityder till manligt och kvinnligt språk genom enkätundersökningar samt analys av 

textsvar (Welander 2014:5). Hennes undersökning visade att män är mer bekväma med 

att höja rösten, avbryta andra talare och att fatta beslut utan att ge förslag. Kvinnor var 
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däremot mer benägna att ställa frågor och att uppmuntra och bekräfta andra talare 

(Welander 2014:40), vilket överensstämmer med Nordenstams undersökningar 

(1994:71). Männen tog genom språket kommando, medan kvinnorna bad om tillåtelse. 

Gällande attityder visar Welanders undersökning att eleverna har en tydlig bild av vad 

som anses vara manligt respektive kvinnligt. Männen ansåg att de talade manligt, 

medan kvinnorna ansåg att de talade neutralt.  

 

Min egen studie positionerar jag som lik Welanders gällande val av ämne och metod. 

Den största skillnaden är att hon undersöker gymnasieungdomar, medan jag undersöker 

högstadieungdomar, samt att jag endast riktar in mig på föreställningar och inte faktiska 

sexolekter. Vi använder oss inte heller av samma forskning och har i vår studie inte 

riktat in oss på exakt samma saker.  

 

2.2 Teoretisk ram 

Med fokus på att språk är konstruerat, väljer jag att utgå från socialkonstruktivism som 

teoretisk ansats. Nedan presenteras socialkonstruktivism, genusteori samt begreppet 

sexolekt.  

 

2.2.1 Socialkonstruktivism  

Under de senaste trettio åren har det socialkonstruktivistiska perspektivet haft stort 

inflytande på den genusinriktade forskningen (Öqvist 2009:11). Grundtanken inom det 

socialkonstruktivistiska perspektivet är att den verklighet människor upplever, är socialt 

konstruerad och en produkt av mänsklig interaktion och kollektivt handlande.  

Begreppet socialkonstruktivism myntades av Peter L. Berger och Thomas Luckman 

1966, genom deras verk The Social Construction of Reality, där den framstod som en 

social teori med mål att förklara hur människor uppfattar och formar sin sociala 

verklighetsbild (Nationalencyklopedin u.å). Berger och Luckmans teori grundar sig på 

de tre idéerna att samhället är en produkt skapad av människan, att samhället utgör en 

objektiv verklighet och att människan är en social produkt (Berger och Luckman, 

1991:13, 65, 149). Søren Wenneberg problematiserar dessa tre grundtankar i sin bok 

Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv, och menar att det kan 

diskuteras huruvida det är människan som skapar samhället eller om det är samhället 

som skapar människan (Wenneberg 2010:71).  
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Socialkonststruktivismens relation till språk är stark. Berger och Luckman menar att det 

är genom språket som människor skapar och förstår sin verklighet (1991:52). Vidare 

uttrycker de att språket tillåter människan att objektifiera en stor mängd upplevelser och 

att inordna dessa upplevelser i kategorier (Berger & Luckman 1991:53). Fastän Bergers 

och Luckmans teori är gammal, väljer jag ändå att använda mig utav den. Detta grundar 

jag i att nyare teorier inom socialkonstruktivism tenderar att i hög grad hänvisa till 

Bergers och Luckmans ursprungliga teori och att jag då hellre använder mig av 

orginalteorin.  

 

2.2.2 Genusteori 

Feministiska forskare har under många år problematiserat relationen mellan det sociala 

och det biologiska könet (Öqvist 2009:11). Genusforskaren Yvonne Hirdman skriver i 

sin rapport The gender system - Theoretical reflections on the social subordination of 

women om hur genusbegreppet använts i västvärlden och att det inte funnits någon enad 

syn på vad genusbegreppet egentligen innebär (Hirdman 1990:2). I boken Genus – om 

det stabilas föränderliga former, har Hirdman vidareutvecklat sina tankar om genus och 

det är hennes definition av genus i denna bok, som jag utgår från i min studie. Hirdman 

skriver att genus är ett begrepp som används för att särskilja kultur från biologi. Att utgå 

från ett genus är att inte endast utgå att människor har ett biologiskt kön, utan att de 

även har ett socialt kön, som är skapat och påverkas av människors tankar och 

förväntningar (Hirdman 2003:14).  Genus är en kategoriseringsprincip som utgår från 

föreställningen att det finns två separata kön, som särskiljs och som definieras av 

varandras motsatser. Dessa föreställningar kan t.ex. vara att män beskrivs som kraftfulla 

och kvinnor som svaga samt att män beskrivs som aktiva och kvinnor som passiva 

(Hirdman 2003:35). Det finns en tyst överenskommelse, som Hirdman kallar för 

genuskontrakt, om hur män och kvinnor förväntas bete sig gällande t.ex. arbete, 

relationer, utseende och språk (Hirdman 2003:84). Synen på manligt och kvinnligt är 

dock inte bestående, utan har sett olika ut i historiens gång och är i ständig förändring 

(Hirdman 2003:26). Hirdman uttrycker att det är viktigt att särskilja begreppet genus 

från det äldre begreppet könsroll, eftersom genus har större fokus på den sociala 

konstruktionen (Hirdman 2003:13).  

 

I studien använder jag socialkonstruktivism som teoretisk ansats och utgår från att det 

finns föreställningar om manligt och kvinnligt språk, som är socialt konstruerade och 
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som genom ett genuskontrakt behåller sin plats i samhället. Socialkonstruktivism och 

genusteori är tillämpningsbara i min studie eftersom de gör det möjligt att se de 

föreställningar som högstadieelever har om manligt och kvinnligt språk som socialt 

skapade och därmed som något förändringsbart över tid, istället för biologiskt betingat 

och då bestående över tid. 

 

2.2.3 Sexolekt  

Jan Einarsson, språksociolog och professor i nordiska språk, har myntat begreppet 

sexolekt, som knyter an till genusbegreppet (Einarsson 2009:279). Lekt syftar på 

språklig variation och sex på kön, vilket ger begreppet betydelsen språklig variation 

beroende på kön. I begreppet sexolekt inkluderar Einarsson biologiskt kön, socialt 

konstruerat genus samt sexuell läggning (Einarsson 2009:280).  

 

Begreppet sexolekt är tillämpningsbart i min studie, eftersom det ger ett namn åt de 

socialt skapade förestälningar om kvinnligt och manligt språk, som 

socialkonstruktivism och genusteori lagt grunden för.  

 

3 Metod och material 
I detta kapitel presenteras först materialinsamlingsmetoden, vilket följs av val av 
respondenter, presentation av enkät, presentation av analysmetoder och slutligen en 
kritisk diskussion av metod och material. 
 

3.1 Materialinsamlingsmetod 

Jag har valt att göra min kartläggning av sexolekter genom en enkätundersökning, vilket 
Boyd & Ericsson skriver är lämpligt vid just kartläggningar av attityder och 
föreställningar (2015:38).  Studien har till stor del en kvantitativ metod, vilket ger mig 
möjlighet att visa en översiktlig bild av ungdomars uppfattningar om manligt respektive 
kvinnligt språk. Den kvantitativa metoden ger möjlighet att behandla en stor mängd 
svar, vilket är passande vid en kartläggning. Studien har även en kvalitativ metod, där 
respondenterna själva får uttrycka sina tankar. Den kvalitativa metoden ger mig 
möjlighet att ta del av respondenternas tankar om manligt och kvinnligt språk på ett 
mindre styrt sätt.  
 
För att besvara frågeställningen ”I vilken utsträckning upplever högstadieelever att det 
finns skillnader i manligt och kvinnligt talat språk?” fokuserar jag på i vilken 
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procentuell andel respondenterna klassar olika beteenden som manliga, kvinnliga och 
könsneutrala. För att besvara frågeställningen ”Vilka språkliga egenskaper anser 
högstadieelever vara karaktäristiska för manligt respektive kvinnligt talat språk?” 
fokuserar jag på vilka beteenden respondenterna procentuellt klassar som manliga, 
kvinnliga respektive könsneutrala  
 

3.2 Val av respondenter 

Studien är gjord på två högstadieskolor, där enkäten besvarades av en årskurs 7 och en 

årskurs 9 på vardera skola. Valet av skolor gjordes genom ett nätverksurval (Boyd & 

Ericsson 2015:40), då en bekant hade kontakter i de valda skolorna. 

Enkätundersökningen genomfördes 2015-12-08, 2015-12-09, och 2015-12-10. 

Respondenterna från de båda skolorna blev sammanslaget 74 stycken, varav 40 var 

flickor, 32 var pojkar och 2 uppgav sig tillhöra ”annat”. 39 respondenter gick i klass 7 

och 35 i klass 9.  

 

3.3 Enkätutformning 

Enkäten är utformad för att kunna kartlägga ungdomarnas föreställningar om sexolekter 

på ett tydligt sätt. Tiden för att fylla i enkäten är cirka 10 minuter. Enkäten innehåller en 

inledande del, som kort beskriver forskningsprojektet och förklarar de etiska 

principerna, vilket Boyd och Ericsson belyser som viktigt (2015:48). Enkäten består av 

24 frågor om föreställningar om manligt och kvinnligt språk, samt tre frågor om 

respondenten, d.v.s. kön, årskurs och modersmål. I enkätens början ska respondenterna 

först ta ställning till om de generellt upplever att det finns språkliga skillnader mellan 

män och kvinnor och får sedan möjlighet att ge egna exempel på detta. I följande frågor 

ska eleverna kategorisera olika språkliga beteenden i skalan mycket kvinnligt, mestadels 

kvinnligt, könsneutralt, mestadels manligt och mycket manligt. Valet att ranka 

attityderna på en skala, grundar jag i Boyd och Ericssons åsikter om att detta är en bra 

metod för kartläggningar av attityder och föreställningar inom sociolingvistik 

(2015:45). Enkäten har också en öppen fråga, där eleverna själva får uttrycka sina 

tankar om manligt och kvinnligt språk. Fullständig enkät finns att studera i bilaga A. 

 
I enkäten utgår jag från de fyra tematiska grupperna konversationsbeteenden, 
språkriktighet, innehåll och grammatik, språkligt uppförande och maktutövande genom 
språk. Då namnen på tre av de utvalda temana kan vara svåra att förstå, har dessa i 
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enkäten fått byta namn. I enkäten har konversationsbeteenden fått byta namn till 
samtalsstil, språkriktighet, innehåll och grammatik har fått byta namn till grammatik 
och maktutövande genom språk har fått byta namn till dominans.  
 
3.3.1 Pilotundersökning  

Innan den riktiga enkätundersökningen genomfördes, gjordes en mindre 
pilotundersökning genom att låta cirka tjugo stycken bekanta fylla i enkäten och ge 
respons. Valet att genomföra en pilotundersökning grundas i Boyds och Ericssons 
resonemang om att det är viktigt att genomföra en pilotundersökning för att ta reda på 
om frågorna är lätta att förstå, om de kan misstolkas och ifall det saknas något 
svarsalternativ (2015:48). Med hjälp av deltagarna i pilotundersökningens åsikter, 
bearbetades vissa frågor inför den riktiga enkätundersökningen.  
 

3.4 Analysmetod   

Nedan presenteras både en univariat analys som används till studiens kvantitativa delar 

och en tematisk analys som används till studiens kvalitativa delar. 

 

3.4.1 Univariat analys 

Den kvantitativa analysen är av deskriptiv karaktär, då den med hjälp av siffror ger en 

beskrivning av det insamlade materialet (Patel & Davidsson 2011:111). För att 

analysera enkätdatan, använder jag mig av den dataanalysmodellen univariat analys, 

eftersom jag anser den fungera väl i min studie. En univariat analys innebär en analys 

av en variabel i taget.  En frekvenstabell visar hur stor andel av respondenterna som valt 

de olika svarsalternativen (Bryman 2011:22). Frekvenstabellerna används sedan för att 

göra diagram, som gör datan visuell (Bryman 2011:323). Jag har valt att främst använda 

mig av liggande stolpdiagram, då detta är en vanlig diagramform i kvantitativa 

undersökningar (Ejlertsson 2014:141). I enkätens första fråga, som undersöker om 

respondenterna generellt uppfattar att det finns skillnader, har jag dock valt att använda 

ett cirkeldiagram, eftersom det ger en tydlig fördelning över respondenternas primära 

uppfattningar.  

 

3.4.2 Tematisk analys 

Svaren på en öppen fråga kan p.g.a. sina kvalitativa egenskaper, inte behandlas på 

samma sätt som en sluten fråga. För att analysera den öppna frågan, använder jag mig 
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av en tematisk analys. Analysen görs genom en kategorisering av svaren i teman, vilka 

sedan kan användas som variabler i den kvantitativa dataanalysen, vilket grundas i 

Ejlertssons modell (2014:121).  Teman utarbetades i samband med analysen av svaren, 

för att förhålla mig så öppen som möjligt till oförutsägbara teman.  

 

Svaren i den öppna frågan varierar mycket i längd, innehåll och djup. I analysen har jag 

valt att ta bort de svar där eleverna inte besvarat frågan och t.ex. skrivit ”–” eller ”vet 

ej”. Jag har även valt bort svar där elever missuppfattat frågan. De svar som nämner 

flera språkliga beteenden, såsom t.ex. ”Killar kan upplevas som lite mer arga och 

använda fulare språk”, analyseras dessa som två olika svar. De svar som jämför, såsom 

t.ex. ”killar kan vara mer bestämda i sättet när de pratar till skillnad från tjejer”, delas i 

den manliga kategorin in som ”pratar bestämt” och i den kvinnliga kategorin som 

”pratar inte bestämt”. De svar som uttrycker att det ena könet gör något mer än det 

andra, t.ex. ”killar pratar mer "öppet" än tjejer”, behandlas endast som ett svar om män, 

då det inte säger tillräckligt mycket om det kvinnliga beteendet. De svar som hävdar att 

det inte finns några skillnader behandlas i ett separat stycke.  

 

Val av analysmodeller grundas i frågornas utformning. Den kvantitativa datan kräver en 

kvantitativ analysmodell och då utgör univariat analys den mest grundläggande 

modellen. Då studien syftar till att endast kartlägga föreställningar, anser jag inte det 

vara nödvändigt att använda en mer komplex analysmodell, såsom en bivariat analys, 

som redogör för samband mellan olika variabler. Den öppna frågan, analyseras genom 

en kvalitativ analys, vilket i detta fall är en tematisk analys. Fördelen med den valda 

analysmodellen är att den på ett enkelt och tydligt sätt grupperar respondenternas svar 

utifrån teman, som då blir lätta att överblicka. De nackdelar som finns gällande den 

kvantitativa analysen, är att den inte öppnar upp för fria svar och tolkningar. Nackdelen 

med den kvalitativa analysen är, att analysen påverkas den som genomför 

svarsbearbetningen. 

 

Efter att den kvantitativa och kvalitativa datan bearbetats genom ovanstående 

analysmetoder, är det möjligt att även analysera resultatet med hjälp av uppsatsens 

teoretiska ansats socialkonstruktivism samt genom genusteori och att ge en återkoppling 

till begreppet sexolekt. 
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3.5 Etiska principer 

I undersökningen har jag utgått från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 
inom human-samhällsvetenskaplig forskning, som etablerades 1990. Principerna är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 1990:6). Informationskravet innebär att den som gör en undersökning 
är skyldig att ge ut projektansvarigs namn och institutionsanknytning samt att informera 
om undersökningens syfte och om att deltagande i undersökningen är frivilligt 
(Vetenskapsrådet 1990:7). Denna information fick eleverna i samband med enkäten. 
Samtyckeskravet innebär att den som gör studien måste försäkra sig om att alla 
deltagarna deltar frivilligt och själva får bestämma på vilka villkor de vill delta i 
undersökningen (Vetenskapsrådet 1990:10). Detta förtydligade jag muntligt till 
respondenterna vid respondenttillfället. Konfidentalitetskravet innefattar att alla 
personuppgifter i undersökningen ska skyddas (Vetenskapsrådet 1990:12). 
Nyttjandekravet betyder att uppgifter om enskilda personer endast får användas i 
forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 1990:14). I samband med genomförandet av 
enkäten, försäkrade jag eleverna om deras anonymitet. Inga personuppgifter finns med i 
enkäten och enkätmaterialet har skyddats från andras insyn. Ovanstående 
forskningsetiska principer har därmed följts.   
 

3.6 Metodkritik 

3.6.1 Metodens validitet, reliabilitet och objektivitet 

För att en studie ska hålla god vetenskaplig nivå, är det viktigt att förhålla sig till 
validitet, reliabilitet och objektivitet. Validitet innefattar huruvida studien undersöker 
det den utger sig för att göra (Boyd & Ericsson 2015:24), vilket jag anser att denna 
studie gör. Reliabilitet innefattar tillförlitligheten i undersökningen (Boyd & Ericsson 
2015:25). Eftersom studien görs via enkäter och inte interjuver är den personliga 
påverkan på resultateten liten. Det kan dock alltid diskuteras om föreliggande sätt att 
presentera enkäten har påverkat elevernas svar och därmed reliabiliteten. Objektivitet 
innefattar att inte låta sina personliga intressen påverka studien, förhålla sig fördomsfri 
och låta människor med skilda åsikter komma till tals (Boyd & Ericsson 2015:26). Boyd 
och Ericsson hävdar att det inom forskning inom samhällsvetenskap och humaniora inte 
går att uppnå en fullständig objektivitet (2015:26).  Min studie är säkert till viss del 
påverkad av vem jag är, inte minst genom vilka aspekter av sexolekter jag väljer att ta 
upp och vilka frågor jag väljer att ta med i enkäten. Enkäten kan också kritiseras för att 
vara styrd, då vissa frågor kan tyckas ha klara svar. Jag anser dock inte att detta beror på 
att frågorna är styrda, utan snarare på att det finns så starka föreställningar om kvinnligt 
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och manligt språk, att svaren ibland kan kännas givna. Frågorna är utformade efter de 
skillnader som tidigare forskning pekat på och jag har försökt att i så liten mån som 
möjligt låta mina personliga förväntningar styra utformandet.  
 
Enkätens öppna fråga, kan trots den tematiska bearbetningen, inte behandlas med 

samma säkerhet som de slutna frågorna. Ejlertsson skriver att öppna frågor ofta 

uppvisar asymmetriska resultat, eftersom inte alla elever väljer att besvara dem. Om alla 

hade besvarat den öppna frågan hade troligtvis andra teman framkommit. Värdet av den 

kvalitativa analysen är således svagare.  Svaren bör betraktas som mjukdata, vilka dock 

bidrar med tilläggsinformation (Ejlertsson 2014:121). Den tematiska bearbetningen av 

den öppna frågan, är det moment i studien som löper störst risk att påverkas av mig som 

person. De teman jag väljer och de svar jag väljer att gruppera under respektive tema, 

påverkas av mitt sätt att tänka, trots strävan att vara så objektiv som möjligt.  

  

3.6.2 Enkätens utformning 

För att enkätfrågorna ska bli enkla att förstå och kunna besvaras av unga människor har 

de förenklats. Ejlertsson skriver att problemet med en förenkling är, att det sker en 

förändring av innebörden av frågan. Det är svårt att hitta rätt balans mellan att ställa en 

fråga så korrekt som möjligt och att den samtidigt ska vara enkel att förstå och besvara 

(Ejlertsson 2014:46). I min enkät finns risken att frågorna blivit alltför förenklade, 

vilket i så fall beror på bristande tilltro till högstadieelevs förmåga att förstå svåra ord.  

 

Bryman skriver att enkätundersökningar som metod har brister i att metoden begränsar 

antalet frågor och inte ger möjlighet för varken uppföljningsfrågor eller fördjupning av 

svar (Bryman 2011:230, 229), vilket jag haft i åtanke under utformningen av enkäten. 

Då studien främst ämnar att kartlägga tankar, snarare än att förstå dem, anser jag att 

detta inte utgör ett problem för studien. 

 

Vid utformning av en enkät är det viktigt att ta ställning till hur öppna respektive slutna 
frågorna ska vara (Bryman 2011:241). Fördelarna med öppna frågor är att de går att 
besvara med egna ord, ger utrymme för oförutsägbara svar och inte leder in 
respondenternas tankar i en viss riktning, men kräver mer av respondenterna (Bryman 
2011:244). Slutna frågor är lätta att ställa, svara på och bearbeta, men riskerar att ge ett 
bristande engagemang (Bryman 2011:245, 246). Med detta i åtanke valde jag att i min 
enkät till största delen använda mig av slutna frågor, men att även ta med en öppnare 
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fråga. Mitt val att både ha med öppna och slutna frågor, grundar jag i Ejlertssons åsikt 
om att det ger en ökad tilltro till resultatet vid användning av både kvantitativa och 
kvalitativa metoder (2014:161). 
 
Ejlertsson skriver att det är viktigt att besluta om svarsalternativen i en 

enkätundersökning ska vara av udda eller jämt antal samt att det är viktigt att förstå att 

detta innebär stora skillnader för resultatet. Att ha ett jämt antal svar, vilket i mitt fall 

skulle innebära att utesluta svaret ”könsneutralt”, skulle tvinga eleverna att ta ställning 

till om ett visst språkligt beteende är mestadels manligt eller mestadels kvinnligt. Det 

kan ses som en fördel att tvinga osäkra respondenter att ta ställning. Det kan dock ses 

som en stor nackdel att tvinga en respondent, som tycker att ett visst beteende är 

könsneutralt, att välja sida (Ejlertsson 2014:82). Med detta i åtanke valde jag att ha ett 

ojämnt antal svarsalternativ och därmed göra det möjligt för respondenter att välja 

svaret ”könsneutralt”. Jag valde dock inte att ha med svaret ”vet ej”, på medparten av 

frågorna. Ejlertsson skriver att det är viktigt att kontrollera att svarsalternativen har en 

sådan bredd, att alla respondenters svar kan innefattas i dem (2014:73), vilket jag anser 

att jag tillgodosett, bortsett från att en del respondenter kan tänkas vilja svara ”vet ej” på 

frågor där detta alternativ inte finns.  

 

Bryman menar att det inte går att garantera att frågorna i en enkät besvaras oberoende 

av varandra, eftersom respondenten kan läsa igenom hela enkäten innan hen besvarar 

frågorna (2011:230). Jag anser dock att det i min studie endast spelar en marginell roll 

för resultatet huruvida eleverna har svarat på frågorna i kronologisk ordning eller om de 

hoppat mellan frågorna. Den enda fråga som kan störas av de övriga, är den öppna 

frågan. De som svarat på kategoriseringsfrågorna först, kommer ha fler uppslag och 

idéer om skillnader, än vad de som besvarat den öppna frågan först kommer ha. 

Eftersom jag valde att lägga den öppna frågan i enkätens början är chansen mindre att 

respondenterna kommer påverkas av kategoriseringsfrågorna, än om den varit i 

enkätens slut. 

 

3.7 Material 

Nedan presenteras insamlingsmetod och materialkritik.  
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3.7.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

För att genomföra enkätundersökningen, besökte jag fyra klasser. Boyd och Ericsson 

påtalar att det är till stor fördel att vara med vid svarstillfället, för att kunna besvara 

frågor samt att det genom personlig närvaro blir en högre svarsfrekvens (2015:49). 

Respondenterna fyllde i enkäten på lösblad, som jag sedan förde in i enkätprogrammet 

Google Formulär, för att sammanställa svaren. Av de fyra klasser jag genomförde 

studien i, svarade alla närvarande elever på enkäten och alla enkätsvar har använts i 

undersökningen.  

 

100 % av dem som tilldelades mina enkäter, svarade på frågorna. Endast i två fall hade 

elever kryssat i två svarsalternativ, men då det ena av svaren hade suddats på, valde jag 

de svaren med tydligast markering. Det interna bortfallet, d.v.s. att en respondent inte 

besvarat en viss fråga (Bryman 2011:320) är i min studie således näst intill obefintligt. 

Den höga svarsfrekvensen antar jag bero på att jag förklarade för respondenterna under 

svarstillfället, att det var viktigt att svara på alla frågor. Den öppna frågan, besvarades 

av 68,9%.  Andelen som inte besvarade frågan kan  dock inte ses som ett bortfall, 

eftersom frågan var frivillig. Under svarstillfället hade några av de som egentligen går i 

klasserna, svenska som andraspråk och deltog således inte i studien. Att denna grupp 

inte kommer till tals i studien, påverkar resultatet, men kan inte klassas som ett bortfall.  

 

3.7.2 Materialkritik 

Eftersom studien endast är gjord i fyra klasser, är underlaget inte tillräckligt tungt för att 

kunna anses vara representativt för alla högstadieungdomar i landet.  

 

Ejlertsson skriver att det finns faktorer som kan påverka respondenters svar (2014:45). 

Det är vanligt att respondenter försöker besvara enkäter så enkelt som möjligt 

(Ejlertsson 2014:46). Svaret beror också på om respondenterna uppfattar frågan på det 

tänkta sättet. Människor tenderar att uppfatta saker på olika sätt pga. skillnader i sociala 

erfarenheter och tenderar också att minnas händelser på olika sätt, vilket betyder att en 

människas uppfattning inte kan ses som en objektiv överensstämmelse av verkligheten 

(Ejlertsson 2014:45). Ejlertsson uttrycker också att det finns en tendens till 

överrapportering av svar, som respondenten tänker sig ska spegla positiva värderingar 

(2014:69). Då genusdebatten är stark i dagens Sverige, finns det en risk att elever 

anpassar sina svar efter hur de har blivit lärda att tycka.  
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4 Resultat och analys  
 

Nedan presenteras resultatet för enkätundersökningen om högstadieelevers 

föreställningar om sexolekter. För att göra resultatet så visuellt och tydligt som möjligt, 

används diagram. En samling av studiens alla 23 diagram finns att skåda i bilaga B. Jag 

rekommenderar att dessa används i läsandet av resultatet, för att få ökad förståelse. 

Några diagram, som uppvisade extra intressanta resultat, finns dock i den löpande 

texten.  

 

Först beskrivs resultaten, vilka har bearbetats genom univariat och tematisk analys. 

Slutligen sker en analys av resultatet kopplat till socialkonstruktivism och genusteori 

samt återkoppling till begreppet sexolekt.  

 

4.1 Univariat analys 

Undersökningens första fråga ”Anser du att män och kvinnor pratar på olika sätt?” (se 

Figur 1) omfattar egentligen hela undersökningen och är därmed av större vikt än 

kategoriseringsfrågorna. På denna fråga svarade nästan hälften av respondenterna att det 

finns vissa skillnader. Det näst vanligaste svaret var att det finns vissa skillnader, men 

att de är små och det tredje vanligaste svaret var att det finns stora skillnader mellan 

mäns och kvinnors sätt att tala. Endast 4 % ansåg att det inte finns några skillnader. 

Andelen respondenter som fyllde i att de inte visste huruvida det finns skillnader, 

upptog 11 %.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Anser du att män och kvinnor pratar på olika sätt? 
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 Figur 2. Uppvisande av  talarstöd. 

Figur 4. Svärande. 

Konversationsbeteenden 

Att visa talarstöd, d.v.s. att visa att man 

lyssnar genom att t.ex. nicka eller le (se 

Figur 2), klassade respondenterna som ett 

typiskt kvinnligt beteende. Att ställa många 

frågor sågs främst som ett könsneutralt 

beteenden, men ändå som mer kvinnligt än 

manligt. Även att avbryta någon som talar 

sågs också som ett könsneutralt beteende, 

fast som mer manligt än kvinnligt.  

 

Språkriktighet, innehåll och 
grammatik 

De beteenden som klassades som typiskt 

kvinnliga var att tala med långa meningar 

och att använda mycket känsloord (se Figur 

3). De beteenden som klassades som typiskt 

manliga var att tala med korta meningar och 

att i hög grad använda slangord. Många  

beteenden klassades som könsneutrala. 

Att tala med korrekt språk, använda mycket beskrivande ord och att ofta hänvisa till 

fakta, sågs som könsneutrala beteenden, men som mer kvinnliga än manliga. Att tala 

med ofullständiga meningar sågs som könsneutralt, men som mer manligt än kvinnligt.   

 

Språkligt uppförande 

Respondenterna ansåg att utdelande av 

komplimanger och att ha ett artigt språk var 

typiskt kvinnligt. Att svära (se Figur 4) och 

skämta klassades som typiskt manligt. En 

majoritet av respondenterna såg det som ett 

könsneutralt beteende att förolämpa 

människor. Beteendet sågs dock som mer 

manligt än kvinnligt.  

 

Figur 3. Användning av känsloord. 
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Figur 5. Att höja rösten. 

Maktutövande genom språk 

Att acceptera att bli överröstad sågs av 

respondenterna som ett typiskt kvinnligt 

beteende. Respondenterna valde också att 

klassificera att höja rösten som ett typiskt 

manligt beteende (se Figur 5). Övriga 

beteenden sågs som könsneutrala. Att ha ett 

ursäktande språk sågs dock som mer kvinnligt 

än manligt och att prata mer än andra, ta 

kommando samt att använda starka uttryck sågs som mer manligt än kvinnligt.  

 

4.1.1 Sammanfattning av den univariata analysen 

En majoritet av respondenterna visade sig tycka att det finns skillnader i kvinnors och 

mäns språk. Samtliga enkätfrågor hade hög andel svar som uttryckte att beteendena var 

könsneutrala, men samtliga beteenden kan ändå klassas som antingen mer manliga än 

kvinnliga eller mer kvinnliga än manliga. De språkliga beteenden respondenterna 

klassade som mer kvinnliga än manliga var att ställa många frågor, visa talarstöd, 

använda ett korrekt språk, tala med långa meningar, att i hög grad använda beskrivande 

ord och känsloord, ge komplimanger, ha ett artigt språk, ha ett ursäktande språk och 

hänvisa till fakta. De språkliga beteenden som klassades som mer manliga än kvinnliga 

var att avbryta någon som talar, att prata med ofullständiga meningar, prata med korta 

meningar, använda slangord, svära, skämta, förolämpa, prata mer än andra, höja rösten, 

ta kommando och att använda starka uttryck. Det finns tydliga skillnader mellan de 

egenskaper som karaktäriserades som manliga respektive kvinnliga. De kvinnliga 

egenskaperna kännetecknas av kontaktsökande, korrekthet, att vara välformulerad, 

osäker och artig. Det kvinnliga språket uppfattades alltså i hög grad vara mjukt och 

inriktat på kommunikation. Det manliga språket uppfattades däremot vara dominant, 

korthugget, kränkande och kräva utrymme, vilket ger det manliga språket en hårdare 

karaktär.  

 

Vid jämförelse av enkätens första fråga, som undersöker den primära uppfattningen av 

skillnader i mäns och kvinnors språk, med de mer preciserade kategoriseringsfrågorna, 

visar resultatet att respondenternas primära föreställning i hög grad överensstämde med 

deras uppfattningar i de mer preciserade frågorna. 
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4.2 Tematisk analys   

I den tematiska analysen, redovisas vad eleverna skriftligt uttryckt utgöra skillnader i 

det manliga och kvinnliga språket. Av de 74 respondenterna, valde 51 personer att 

besvara den öppna frågan, vilket utgör 68,9%. Svaren är av olika längd, innehåll och 

djup. Vissa svar gav förslag på flera olika beteenden, vilka i den tematiska analysen, 

behandlas individuellt. Alla svar på den öppna frågan, går att studera i bilaga C. 

 

Manligt språk  

39 respondenter gav exempel på vad som är typiskt för det manliga språket.  I 17 svar 

uttrycktes det att det var typiskt manligt att svära, säga fula ord eller använda ett grovt 

språk, vilket omfattar nästan hälften av alla svar. Tio svar innefattade att killar har ett 

bättre självförtroende, tar plats eller pratar högre. Sju svar innefattade att män har ett 

hårt språk eller kaxig attityd. Två svar påpekade att män har ett aggressivt språk. Tre 

svar uttryckte att män går rakt på sak i konversationer. Två svar uttryckte att män skojar 

och är oseriösa mer. Ett svar vardera uttryckte att män hånar mer, avbryter mer samt att 

de i större utsträckning ger varandra smeknamn. Resultatet visar en ganska entydig bild 

av vad respondenterna tycker kännetecknar mäns sätt att tala. Den generella 

uppfattningen är således att män har ett grövre språk, kaxigare attityd, är tydliga i sitt 

sätt att tala och skojar mer än kvinnor. 

 

Kvinnligt språk 

16 respondenter gav exempel på vad som är typiskt för kvinnligt språk. Det vanligaste 

svaret, med fyra svar, var att kvinnor talar tystare och mer försiktigt. Det näst vanligaste 

svaret, med tre svar, var att kvinnor har bättre ordförråd eller uttrycker sig bättre. I två 

svar beskrivs kvinnors tal som hemlighetsfullt eller otydligt. I två svar beskrivs även 

kvinnors tal som eftertänksamt. Att ge komplimanger, tala på ett lugnt sätt, ställa frågor, 

prata omtänksamt och prata fint, har alla fått vardera ett svar. Den generella 

uppfattningen är alltså att kvinnor talar tystare, är försiktigare, men duktigare på att 

utrycka sig. 

 

Andra svar 

Endast en person uttryckte att det inte finns några skillnader mellan mäns och kvinnors 

språk, utan att varianter är individuella.  Fyra svar belyste biologiska skillnader, som att 

män pratar med mörkare röst än kvinnor, vilka inte är relevant i denna studie. Några 
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svar var så pass otydliga eller så långt ifrån frågans tema, att jag var tvungen att bortse 

från dem i analysen.  

 

4.2.1 Sammanfattning av tematisk analys  

Analysen av svaren i den öppna frågan, visar att resultatet går i samma linje som den 

univariata analysen ovan. Uppfattningarna var att mäns språk karaktäriseras av ett 

grövre språkbruk, där männen tar plats och skämtar mer än kvinnor, medan kvinnors 

språkbruk karaktäriseras av att de är försiktigare, osäkrare, men skickligare på att 

uttrycka sig.  

 

4.3 Analys av resultat kopplat till teori 

Vid användning av socialkonstruktivism som utgångspunkt, ses en människas 

upplevelse av verkligheten och hens agerande i praktiken, som konstruerat och skapat 

av ett kollektivt handlande (Nationalencyklopedin u.å.). Högstadieeleverna i min 

undersökning är då således skapade att tänka och agera efter sociala normer och kan 

aldrig helt frigöra sig från det sätt att tycka och tänka, som de blivit socialiserade till att 

göra. Om människor är formade av den tysta överenskommelse som finns om hur män 

och kvinnor bör bete sig, som Hirdman kallar för genuskontrakt (2003:84), betyder det 

att eleverna i min undersökning ska kartlägga beteenden som redan följer vissa 

genusmallar, som eleverna kan vara mer eller mindre medvetna om. Då 

högstadieeleverna själva är en del av samhället och då också ingår i genuskontraktet, 

kan de själva inte ses som objektiva. En del av dem kan tänkas vara gränsvakter för 

normativa avvikelser, medan andra kan tänkas längta efter förändringar som leder till 

ökad jämlikhet. En del kan tänkas vara ovilliga att se skillnader i sexolekter, medan 

andra kan tänkas leta efter dem. Då eleverna besvarade enkäten, tvingades de alltså 

förhålla sig både till sina egna erfarenheter av hur män och kvinnor beter sig i verkliga 

situationer samt förhålla sig till sina egna förutfattade meningar och åsikter, vilket kan 

vara komplext.  

 

Eftersom studien handlar om högstadieelevers föreställningar om män och kvinnor, 

betyder det att eleverna analyserar produkten av hela vårt västerländska samhälles sätt 

att forma kvinnor till kvinnor och män till män. Att eleverna t.ex. uppfattar att män har 

ett hårdare språk och kvinnor ett mjukare, är således bara en produkt av vad 

genuskontraktet lärt männen och kvinnorna att agera efter. Berger och Luckman 
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uttrycker att samhället är en produkt skapad av människan, att samhället utgör en 

objektiv verklighet och att människan är en social produkt (1991:13, 65, 149). Detta 

leder till ett kretsloppstänkande, där människor både påverkar de språkliga normer som 

finns, samtidigt som de också formas av dem. Detta betyder att en kvinna kan prata på 

ett artigt sätt, för att hon blivit socialiserad till att göra det, då detta är normativt för 

kvinnor och merparten av andra kvinnor hon möter också pratar artigt. I förlängningen 

kommer även hon bidraga till att nya generationers kvinnor pratar på ett artigt sätt, då 

hon är en del av det normativa samhället. Att högstadieeleverna hade extra tydliga 

föreställningar om vissa beteenden, såsom att det är manligt att svära och skämta, visar 

på att normerna för dessa språkliga beteenden är extra starka, vilket tyder på att de har 

större chans att föras vidare till nya generationer. 

 

Hirdman uttrycker att män och kvinnor särskiljs och definieras genom varandras 

motsatser (2003:35), vilket är mycket intressant att belysa då min studie faktiskt visar 

att de beteenden som uppfattades som typiskt manliga, i hög grad stod i kontrast till de 

beteenden som uppfattades som typiskt kvinnliga. Att tala med långa meningar ställs 

t.ex. som motsats till att tala med korta meningar, att ge komplimanger och vara artig 

ställs i motsats till att svära och förolämpa och att ha ett ursäktande språk kan ses som 

en motsats till att avbryta och överrösta. Extra intressant är att i den öppna frågan, var 

det inget språkligt beteende som både nämndes som manligt och kvinnligt, vilket tyder 

på en stark överenskommelse bland eleverna om vilka språkliga beteenden som tillhör 

vilket kön. Detta tyder på att Hirdmans teori i hög grad går att applicera på de 

föreställningar som finns kring sexolekter bland högstadieelever. Att människan ofta 

tenderar att vilja dela in saker i kategorier för att särskilja dem, går också att koppla till 

socialkonstruktivismen, som belyser att människor via språket objektifierar världen runt 

sig, för att sedan inordna upplevelserna i just kategorier (Berger & Luckman 1991:53). 

 

Ovanstående analys visar att de språkliga variationer som finns beroende på 

könstillhörighet, som Einarsson kallar för sexolekter, är tydliga i högstadieelevernas 

föreställningar. Det är intressant att Einarsson väljer att lägga fokus på både biologi och 

social konstruktion, i motsättning till socialkonstruktivism och genusteori, som inte 

förnekar den biologiska inverkan, men som har större fokus på den sociala 

konstruktionen. Begreppet sexolekt ger större utrymme att tolka resultatet i min studie, 
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som inte endast en produkt av social konstruktion, utan även som ett resultat av de 

biologiska skillnader som finns mellan män och kvinnor.  

 

4.4 Återkoppling till syfte och frågeställningar  

Nedan diskuteras först frågeställningarna i vilken utsträckning eleverna upplevde 

skillnader i kvinnors/mäns språk samt vilka språkliga egenskaper de ansåg vara 

karaktäristiska för manligt respektive kvinnligt språk. 

 

Undersökningens första frågeställning var ”I vilken utsträckning upplever 

högstadieelever att det finns skillnader i manligt och kvinnligt talat språk?” I enkätens 

innehållsmässigt mest omfattande fråga ”Anser du att män och kvinnor pratar på olika 

sätt?”, svarade ungefär hälften av respondenterna att det finns vissa skillnader, följt av 

svaret att det finns skillnader, men att de är små och svaret att det finns stora skillnader. 

I enkätens kategoriseringsfrågor valde sammanslaget 45,8 % att kategorisera beteenden 

som könsneutrala och 54,2 % att kategorisera dem som antingen manliga eller 

kvinnliga. Även i den tematiska analysen framgick att respondenterna uppfattade att det 

finnas skillnader mellan mäns och kvinnors språk. Vid en sammanslagning av enkätens 

alla delar, framgår det alltså att högstadieeleverna i min studie i viss mån anser att det 

finns skillnader mellan mäns och kvinnor sätt att tala.  

 

Enkätens andra frågeställning var ”Vilka språkliga egenskaper anser högstadieelever 

vara karaktäristiska för manligt respektive kvinnligt språk?” Samtliga språkliga 

beteenden som enkäten tar upp, går att karaktärisera som antingen mer manliga än 

kvinnliga eller mer kvinnliga än manliga, oavsett andel svar som antyder att beteendet 

är könsneutralt. I sammanställningen nedan redovisas beteendena som ”typiskt 

kvinnliga”/”typiskt manliga” om svarsprocenten för manligt/kvinnligt överstiger 

svarsprocenten för könsneutralt. Resterande beteenden klassas som könsneutrala, men 

antingen som mer manliga än kvinnliga eller som mer kvinnliga än manliga. 

 

Typiskt kvinnligt: Att visa att man lyssnar genom att t.ex. nicka eller le, Att prata med 

långa meningar, Att använda mycket känsloord, Att ge komplimanger, Att ha ett artigt 

språk, Att acceptera att man blir överröstad. 
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Mestadels könsneutralt, men mer kvinnligt än manligt: Att ställa många frågor, Att 

ha ett korrekt språk, Att använda mycket beskrivande ord, Att ofta hänvisa till fakta, Att 

ha ett ursäktande språk.  

 

Mestadels könsneutralt, men mer manligt än kvinnligt: Att avbryta någon som talar, 

Att prata med ofullständiga meningar, Att prata med korta meningar, Att förolämpa 

människor, Att prata mer än andra, Att ta kommando, Att använda starka uttryck.  

 

Typiskt manligt: Att använda slangord, Att svära, Att skämta, Att höja rösten. 

 

4.4.1 Alternativa sätt att tolka resultatet  

Uppsatsens resultat kan naturligtvis tolkas på olika sätt. Jag valde att lägga stort fokus 

på om de språkliga beteendena i sig var mestadels kvinnliga eller mestadels manliga, än 

att redovisa vilka av de fem svarsalternativen som fick vilken procent. Ett alternativt 

sätt att tolka resultatet, skulle kunna vara att rangordna beteendena efter vilket 

svarsalternativ som var vanligast i respektive fråga. Att de manliga och kvinnliga 

svarsalternativen utgjorde två svarsalternativ vardera, skulle dock göra att dessa 

svarsalternativ skulle ha svårt att komma upp i samma procent som det könsneutrala. 

 

Det är intressant att fundera över varför respondenterna i så hög grad, valde att benämna 

beteenden som könsneutrala. Valet skulle kunna grundas i att de faktiskt tycker 

beteendena är könsneutrala, eller att mittalternativet var enklast att välja vid osäkerhet 

eller att det valdes pga. en ovilja att kategorisera beteendena som manliga respektive 

kvinnliga pga. ideologi.  

 

4.5 Tidigare forskning kopplat till min studie 

Konversationsbeteenden  

Min undersökning visade att kvinnor uppfattades ge mer talarstöd och ställa fler frågor 

än män.  Att kvinnor ger mer talarstöd, överensstämmer med Nordenstams (1994:71) 

och Milles undersökningar (2003:114), som visade på att så är fallet. Att kvinnor 

uppfattas ställa mer frågor än män, står dock i strid med Freeds & Greenwoods 

undersökning, som pekar på att det inte finns någon skillnad mellan kvinnor och män i 

detta avseende (1996:12). Att respondenterna tänker sig att kvinnor ger mer talarstöd 

och ställer fler frågor, skulle dock kunna kopplas till Nordenstams resonemang om att 
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kvinnor är mer kontaktsökande än män (1994:81) och Milles resonemang om att 

kvinnor i högre utsträckning än män uppmanar till respons (2003:112). Även Welanders 

undersökningar, som visar att kvinnor är mer benägna än män att ställa frågor, 

uppmuntra och bekräfta andra talare (2015:40), förstärker bilden av att respondenternas 

uppfattningar om manligt och kvinnligt talat språk, överensstämmer med verkligheten.  

 

Att avbryta någon som talar, som i min undersökning sågs som typiskt manligt, 

överensstämmer väl med West och Zimmermans undersökningar, där männen stod för 

nästan alla avbrott (1996:116). Respondenternas tankar kring manliga och kvinnliga 

språkbeteenden, överensstämmer således väl med vad tidigare forskning visat särskilja 

könen åt.  

 

Språkriktighet, innehåll och grammatik 

Att respondenterna i min undersökning klassade att använda mycket känsloord och 

beskrivande ord som kvinnligt, överensstämmer väl med undersökningarna av Mulac 

m.fl, som visade att detta var fallet även i verkliga försök, då det kvinnliga språket 

visade sig vara mer inriktat på känslor och i högre grad innehöll adjektiv och adverbial 

(2013:27). Även undersökningarna av Hancock m.fl om kvinnor och mäns användning 

av grammatik, visade att kvinnor använde fler förstärkande adjektiv och adverb än vad 

män gjorde (2015:323). Att respondenterna uppfattar att kvinnor använder med 

känsloord och beskrivande ord än män, skulle också kunna kopplas till Mulac m.fl.s 

resonemang om att det finns etablerade tankar om att kvinnor talar med högre 

sociointellektuell status och högre estetisk kvalitet än vad män gör (2013:22). Mulac 

m.fl.s undersökning visade också att det föreställda kvinnospråket hade längre meningar 

än mäns, vilket även min studie visar på (2013:27). Detta står dock i strid med 

Nordenstams undersökning, som visade att män använde fler ord per mening än vad 

kvinnor gjorde (1994:71).  

 

Att prata med ofullständiga meningar, att prata med korta meningar och att använda 

mycket slangord, sågs som mer manligt än kvinnligt i min undersökning. I Mulac m.fl.s 

undersökning av mäns och kvinnors språkliga skillnader, framgick det att män i högre 

utsträckning än kvinnor, talade med ofullständiga meningar och att deras meningar var 

kortare än kvinnornas. Även de föreställningar som framkom i undersökningen av 

Mulac, där respondenterna fick beskriva bilder med tänkt mansspråk och tänkt 
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kvinnospråk, pekade på samma sak (2013:27). I min forskningsöversikt finns ingen 

studie som refererar till mäns och kvinnors användning av slangord, men kan ändå ses 

som en mer manlig egenskap, då slang kan kopplas till undersökningen av Mulac m.fl 

som visade att män i högre grad inte talade med grammatiskt korrekta meningar 

(2013:27). 

 

Att ofta hänvisa till fakta, tyckte respondenterna i min undersökning i hög grad vara ett 

könsneutralt beteende, vilket är intressant då både Mulacs m.fl. (2013:27) och Hancock 

m.fl. skriver att hänvisande till fakta är ett typiskt manligt beteende (2015:323). 

Gällande grammatik och språkriktighet överensstämmer alltså min undersökning väl 

med tidigare forskning, förutom gällande hänvisande till fakta.  

 

Språkligt uppförande 

Språkligt uppförande var den grupp, där svaren var som mest polariserade i 

undersökningen. Det som klassades som typiskt kvinnligt, var att ge och komplimanger 

och att ha ett artigt språk. Bägge dessa frågor fick en hög procenthalt. Öqvists 

undersökning, som visade på att pojkar förolämpar och svär mer (2009:66), går också 

att applicera på detta, då det står i motpol mot att vara artig och ge komplimanger. 

Respondenternas föreställningar om att kvinnor ger mer komplimanger än män, 

överensstämmer också med Herberts undersökning, som visade att det är mycket 

vanligare att kvinnor ger andra kvinnor komplimanger än att män ger andra män 

komplimanger (1990:202). Även tidigare forskning om ungdomars föreställningar om 

språkliga skillnader mellan könen, såsom Kärnebos doktorsavhandling, visar att artighet 

ses som ett typiskt kvinnligt beteende, vilket motiverades med att kvinnor är känsligare 

än män och därmed uttrycker sig artigare (2013:304). 

 

Något som sticker ut i resultatet med en hög procentsats är att svära och skämta, vilket i 

hög grad klassades som manliga beteenden. Även att förolämpa andra sågs som 

manligt, men dock med en något lägre procent. Att förolämpningar och svordomar är en 

del av ett manligt språkligt beteende, överensstämmer med Öqvists resultat i sin 

undersökning av språkbruket i årskurs fem (2009:66) samt är intressant att belysa mot 

Samuelssons studie som visar att elever har god förståelse för vilket språkbruk som är 

acceptabelt och därmed visar att svordomar och förolämpningar är ett medvetet sätt att 

bryta mot reglerna (2008:145). Detta är intressant att belysa mot Kärnebos resonemang 
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om att sexistiska och homofobiska trakasserier kan ge ökad status bland kamrater 

(2013:306). I Ohlssons doktorsavhandling, visades att skämtande sågs som en klassiskt 

manlig egenskap (2003:340), vilket också visar på likheter med mina egna resultat. 

 

Maktutövande genom språk  

De beteenden som i min undersökning klassades som typiskt kvinnliga var att ha ett 

ursäktande språk och att acceptera att bli överröstad. West och Zimmermans 

undersökning om turtagning i konversationer, visar att det kan ses som ett klassiskt 

kvinnligt beteende att bli överröstad och inte ta plats (1996:116). Även Einarssons och 

Hultmans undersökningar visade att pojkar upptar mer talutrymme och är mer 

hänsynslösa i konversationer än kvinnor (1984:82), vilket tyder på att respondenternas 

uppfattningar om kvinnlig underlägsenhet i tal, faktiskt överensstämmer med vad 

tidigare forskning visat på. Detta är intressant att belysa mot Ambjörnssons resonemang 

om att det finns stark ovilja att se strukturella makthinder i samhället som beroende på 

en genusasymmetri (2003:273). Min studie visar, tvärtemot hennes resonemang, att 

respondenterna var villiga att se och erkänna kvinnlig underlägsenhet i 

talandestituationer. Även Welanders studie, liksom min, visar att kvinnor i högre 

utsträckning ber om tillåtelse och inte är lika bekväma med att höja rösten (2014:42), 

vilket enligt Einarsson och Hultman gäller även talföra självsäkra kvinnor (1984:225). 

 

De beteenden som uppfattades vara mer manliga än kvinnliga i min undersökning, var 

att prata mer än andra, höja rösten och att använda starka uttryck. West och 

Zimmermans resonemang om att män tar mer plats och vill ha ett maktövertag 

(1996:105) och Einarssons och Hultmans resonemang om att pojkar pratar mer än 

flickor samt uppvisar dominerande beteenden i sin strävan efter makt (1984:82, 225), 

uppvisar att respondenternas uppfattningar väl överensstämmer med vad tidigare 

forskning visat. Att ta kommando får i min studie klassas som ett könsneutralt beteende, 

då detta svarsalternativ fick en mycket hög svarsfrekvens, även om beteendet i tidigare 

forskning klassats som ett typiskt manligt beteende, såsom i t.ex. Welanders uppsats 

(2014:42). 

 

Precis som Mulac m.fl., skriver, verkar det i min studie i hög grad finnas genuslänkade 

språkstereotyper, som människor är bekanta med och som har förankring i verkligheten 

(2013:27). De språkliga egenskaper högstadieeleverna i undersökningen ansåg vara 
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karaktäristiska för kvinnor och män, visade sig i hög grad både överensstämma med vad 

tidigare forskning visat särskilja könen åt samt i hög grad överensstämma med de 

skillnader tidigare forskning visat att ungdomar uppfattar. 

 

5 Avslutande diskussion  
I detta avsnitt kopplas min studie till en större helhet genom att sätta den i relation till 

skolans styrdokument och lärarprofession. Diskussionskapitlets sista del utgörs av 

uppslag till ny forskning.  

 

5.1 Studiens koppling till skolans styrdokument och 
lärarprofession 

Min studie har relevans för dem som arbetar inom skolans värld gällande både dess 

ämnesområde och syfte. Värdegrunden i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011, tar fasta på att identitetsutveckling är nära förknippat med 

språk och lärande (Skolverket 2011a:9). Vidare belyser värdegrunden att det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts i skolan och de krav som ställs på dem, påverkar deras 

föreställningar om vad de uppfattar som manligt respektive kvinnligt. Skolan har som 

ansvar att motverka de traditionella könsmönster som finns och att ge elever möjlighet 

att utveckla sin personlighet oberoende av könstillhörighet (Skolverket 2011a:8). Då 

skolan har som uppdrag att motverka traditionella könsmönster, är det viktigt att de som 

arbetar inom skolan ges goda förutsättningar för att kunna göra detta. Den viktigaste 

förutsättningen, är att faktiskt vara medveten om vilka de traditionella könsmönstren är. 

Genom att få en fördjupad insikt om vilka föreställningar ungdomar har om manligt och 

kvinnligt språk, kan lärare och annan skolpersonal lättare uppmuntra elever som bryter 

mot traditionella könsmönster och motverka de språkliga beteenden som gör att pojkar 

lär sig utöva makt över flickor genom språk, vilket West och Zimmerman belyser i sin 

artikel (1996:105).  

 

I kursplanen för ämnet svenska för grundskolan, betonas språkets viktiga funktion av att 

vara människans främsta redskap för tänkande, kommunikation och lärande samt att det 

är genom vårt språk vi uttrycker tankar, känslor och får förståelse för andra (Skolverket 

2011a:223). Då språket och tänkande har stark koppling, är det viktigt att vara medveten 

om att språk, språkbruk, attityder till språk och föreställningar om språk, påverkar 

människans sätt att tänka samt att tänkande i sig, påverkar vårt sätt att använda språk. 
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Att tala om språkliga variationer och uppmärksamma orsaker och uttryck av dessa, kan 

ge en ökad förståelse både för språkets funktion i tanken och tankens funktion i språket. 

I grundskolan finns inget stort fokus på att elever ska lära sig om språksociologiska 

aspekter. I gymnasieskolans syftesformulering för mål i ämnet svenska framgår dock, 

att elever ska tillägna sig förmågan att kunna reflektera över olika typer av språklig 

variation (Skolverket, 2011b:161), vilket sedan finns preciserat i både det centrala 

innehållet för svenska 1 (Skolverket 2011b:161) och svenska 3 (skolverket 2011b:176).  

 

5.2 Uppslag till ny forskning 

Språksociologi och studier inom språk och kön, är ett etablerat forskningsfält. Många av 

dessa studier verkar dock, precis som min egen studie, fokusera på vilka olikheter som 

finns eller upplevs finnas mellan kvinnor och mäns språk.  Det vore intressant att göra 

fler studier som istället fokuserar på varför människor upplever att dessa skillnader 

finns, vad de tycker om dem och hur de själva tänker att beteendet skulle kunna ändras. 

Dessa typer av studier skulle både kunnas göra kvantitativt och kvalitativt. 
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6 Bilagor 
6.1 Bilaga A. Enkät  

 
Finns det skillnader i kvinnors och mäns sätt att prata? 
 
Denna enkätundersökning är en del av ett examensarbete på lärarutbildningen, i ämnet svenska, på 
Linnéuniversitetet. Enkätens syfte är att undersöka om högstadieelever anser att det finns skillnader i 
kvinnors och mäns sätt att tala och vilka de skillnaderna i så fall är.  

Att delta i undersökningen är frivilligt och alla deltagare har rätt att själva bestämma om, hur länge och på 
vilka villkor de deltar. Ni är helt anonyma i undersökningen och enkätens resultat kommer endast 
användas i min studie.  

*Obligatorisk 
Kön * 

Tjej  

Kille  

Annat  
 

Årskurs * 

7  

9  
 

Modersmål * 

Svenska  

Annat modersmål än svenska  
 

Anser du att män och kvinnor pratar på olika sätt? * 

Ja, det finns stora skillnader  

Ja, det finns vissa skillnader  

Det finns skillnader, men de är små  

Nej, det finns inga skillnader  

Vet ej  
 

Om du svarat ja på föregående fråga, ge exempel på skillnader:  
 

 
 

Kategorisera följande språkliga beteenden i skalan 
nedan. 
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Samtalsstil * 

 
Mycket 

kvinnligt 
Mestadels 
kvinnligt Könsneutralt Mestadels 

manligt 
Mycket 
manligt 

Att ställa många 
frågor      

Att avbryta någon 
som pratar      

Att visa att man 
lyssnar genom att 
t.ex nicka eller le 

     

 
 
Grammatik * 

 
Mycket 

kvinnligt 
Mestadels 
kvinnligt Könsneutralt Mestadels 

manligt 
Mycket 
manligt 

Att prata med ett 
korrekt språk      

Att prata med 
ofullständiga 

meningar  
     

Att prata med långa 
meningar      

Att prata med korta 
meningar      

Att använda 
slangord       

Att använda 
mycket känsloord      

Att använda 
mycket 

beskrivande ord 
     

Att ofta hänvisa till 
fakta       

 
 
Språkligt uppförande * 

 
Mycket 

kvinnligt 
Mestadels 
kvinnligt Könsneutralt Mestadels 

manligt 
Mycket 
manligt 

Att svära 
     

Att skämta 
     

Att ge människor 
komplimanger       

Att ha ett artigt 
språk      

Att förolämpa 
människor      

 
 
Dominans * 

 
Mycket 

kvinnligt 
Mestadels 
kvinnligt Könsneutralt Mestadels 

manligt 
Mycket 
manligt 

Att prata mer än 
andra      

Att höja rösten  
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Mycket 

kvinnligt 
Mestadels 
kvinnligt Könsneutralt Mestadels 

manligt 
Mycket 
manligt 

Att ta kommando  
     

Att ha ett 
ursäktande språk      

Att acceptera att 
man blir överröstad      

Att använda starka 
uttryck       

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skicka
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6.2 Bilaga B. Diagram över elevernas svar   

 

Nedan presenteras diagram, som visar det procentuella utfallet i enkätundersökningens 

alla frågor. Även de diagram som finns med i den löpande texten återfinns i denna 

diagramsamling. Rubrikerna på diagrammen är desamma som frågorna i enkäten.  

 

 
 

 
 



 

 IX 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 X 
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6.3 Bilaga C. Svar på öppen fråga i enkät  

 

1) killar använder mer svordomar 
 

2) jag tycker att killar har hårdare språk än tjejer tex på rasterna så kanske några av 
den bråkar och använder fula ord.  

 
3) tjejer brukar oftast ha bättre ordförråd men det finns såklart killar som också har 

det 
 

4) killar pratar högt får skäll. Tjejer pratar med mer tyst får ej skäll. 
 

5) vissa män verkar vara mer bekväma i sättet att tala och vågar skoja mer om 
saker. Tycker tex om mat och kläder och så vidare. 

 
6) män pratar manligt och kvinnor kvinnligt. Män tycker jag låter lite argare när de 

pratar, 
 

7) vissa killar säger mer svärdom och könsord 
 

8) vet inte men det känns som om killar har ett tuffare språk 
 

9) Det kan finnas en viss kaxigare attityd hos män. Just i vår ålder när killarna inte 
mognat pratar det kaxigt för att visa sig tuffa. 

 
10) att man svär mer. 

 
11) tjejer är mer omtänksamma osv. 

 
12) tex så tror jag att män använder mer könsord och svordomar än kvinnor 

 
13) Några exempel är tex att killar pratar med mörkare röst efter att de gått igenom 

den skrikiga rösten. Kvinnor pratar med ljus röst och killar pratar mer på ett sätt 
som killar pratar med killar och tjejer pratar på ett annat sätt med tjejer.  

 
14) Tjejer ger mer komplimanger. Killar hånar ofta varandra mycket mer. 

 
15) Jag vet inte så många skillnader men det känns om att killar svär mer. 

 
16) många killar pratar ned ner självförtroende och högre  

 
17) röst ton och alla är olika. 

 
18) killar är mer pang på vissa meningar medans tjejer är mer tysta, hemlighetsfulla 

och försiktiga med vad de säger. 
 

19) Tex hur man pratar med sina kompisar 
 

20) På att hur män och kvinnor beter sig och deras röster är ljusa eller mörka. 
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21) killar har mer självförtroende och allmänt är bättre på att snacka bra om sig 
själv. 

 
22) Män pratar med grövre ord. Mer svordomar osv. 

 
23) Det beror på hur miljön/samhället ser ut, och hur man blir uppfostrad. Det är 

ingen skillnad på tjejer och killar hur olika de är när de pratar och hur de pratar. 
Det beror på hur man själv är som person. 

 
24) Killar kan upplevas som lite mer arga och använda fulare språk 

 
25) män pratar lite hårdare språk 

 
26) killar tar mer plats och pratar på ett annat sätt. 

 
27) killar kan vara mer bestemda i sättet när de pratar till skillnad från tjejer. 

 
28) Jag tror tex att män svär mer än kvinnor. 

 
29) Många killar svär och kallar varandra för smeknamn mer än tjejer  

 
30) tjejer kan uttrycka sig lite bättre och vara mer noggrannare.  

 
31) vissa killar är mer grova i sitt språk och sätt att tala.  

 
32) Vad jag upplever så pratar killar med varandra med väldigt ovårdat språk tex 

svärord. 
 

33) Om det räknas tycker jag att killar har mörkare röst och använder grovare språk 
 

34) Män talar med "sträng" ton medan kvinnor talar med "lugn", Oftast går vissa 
män rakt på sak, medan kvinnor tar det lugnt och förklarar lugnt och stilla. 

 
35) Inga jag kan tänka på. Kanske ordvalet. Tex svär både killar och tjejer men man 

väljer kanske olika ord. 
 

36) killar pratar mer "öppet" än tjejer 
 

37) Olika upplägg i undervisning, olika sätt att säga till någon när man pratar rakt ut. 
men inte så stora skillnader.  

 
38) Killar använder ofta lite mer svordomar när dem pratar 

 
39) Killar: Ey bror vad hander Tjej: Jag ska gå och pudra näsan. 

 
40) killar kan vara mycket hårdare än tjejer men det är många tjejer som också kan 

vara väldigt tuffa och använda fula ord 
 

41) Killar pratar ner starkt 
 

42) killar kan ibland prata högre och våga ta för sig 
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43) killar avbryter och tjejer frågar 

 
44) vissa män kan använda lite grovare ord. även kvinnor kan detta men jag ser det 

främst hos män. 
 

45) vet ej  
 

46) – 
 

47) -  
 

48) kvinnor tänker mer än vad män gör. det gör att kvinnor inte pratar så mycket. 
 

49) Män kanske svär lite mer än kvinnor och är bättre på att säga vad dom tycker. 
 

50) Kvinnor pratar lite tydligare och finare. 
 

51) män pratar högre och använder ibland annorlunda ord. 
 

52) Killar kan våga uttrycka sig mer tjejer är mer försiktiga och tänker igenom vad 
de säger. 

 
53) vi killar svär lite mer och tar inte allt så personligt. 

 
54) killar kan vara lite mer oserisöa i sitt språk 


