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1. Inledning  

I denna uppsats kommer jag försöka kartlägga gymnasieungdomars sexolekter. Detta kommer 

göras genom en undersökning med fokus både på huruvida eleverna använder typiska 

sexolekter, och på hur deras attityd till sexolekter ser ut. Med sexolekt avses den sociolektiska 

skillnaden som kan studeras mellan de olika könen (Einarsson 2009). I alla diskussioner om 

genus och kön finns en problematik då termerna kan användas på olika sätt, varpå jag väljer 

att använda mig av Eva Sundgrens (2013) avgränsning där kön betecknar den biologiska 

tillhörigheten, medan genus betecknar den föreställning som uppkommer baserat på kön 

(Sundgren 2013). 

1.1 Bakgrund 

Jag har sedan första gången jag hörde talas om sociolingvistik och sexolekter funnit ämnet 

intressant. Då jag hjälpte till med att ansvara för en kiosk på en ungdomskonferens förra 

sommaren ökade min fascination och mitt intresse ytterligare, då jag kunde notera en markant 

skillnad i hur killarna och tjejerna hanterade konversationen. Detta gjorde mig nyfiken på 

huruvida denna markanta skillnad faktiskt fanns där och inte var något jag hittat på, och även 

på huruvida ungdomarna själva var medvetna om denna skillnad och vad de i så fall tyckte 

om den. Eftersom jag ämnar undervisa på gymnasiet själv valde jag denna målgrupp för min 

undersökning. Gymnasieelever är dessutom intressanta eftersom de, i slutet på sin utbildning, 

representerar slutresultatet av tolv års skolgång (Nyström 2000). 

1.2 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med den här undersökningen är dels att kartlägga hur gymnasieelever upplever sitt 

eget språkbruk, sett ur ett genusperspektiv, samt vad de har för föreställningar om vad som 

utgör manligt och kvinnligt språkbruk, och vad de har för attityder till detta. 

Frågeställningarna blir således: 

 Använder gymnasieungdomar språket olika beroende på könstillhörighet? 

 Finns det en tydlig föreställning bland gymnasieungdomarna om vad som anses vara 

kvinnligt och manligt språkbruk? 

 Hur ser attityderna till sexolekter ut bland gymnasieelever? 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen kommer, efter inledande förklaringar, att först gå igenom tidigare forskning, och 

förklara bakgrunden till hur undersökningsmaterialet har utformats baserat på denna. Sedan 

kommer jag att redovisa resultaten från den första enkäten, som kretsar kring 

självuppskattningen av elevens egna språkbruk, för att sedan göra en jämförelse mellan dessa 

resultat och resultaten från enkäten som fokuserade på föreställningar om manligt och 

kvinnligt språk. Slutligen kommer elevernas attityder att redovisas kort, följt av en diskussion 

av samtliga resultat i förhållande till annan forskning. 

1.4 Etiska principer 

Jag har i min studie valt att använda mig av Vetenskapsrådets (2014) fyra etiska principer.  

Detta innebär att jag först, enligt informationskravet, informerat eleverna om vad syftet 

med min studie är. Det enda undantag jag gjort här var att endast berätta att det rörde sig om 

sociolingvistik, och inte specifikt om genusspråk, eftersom jag inte ville påverka eleverna allt 

för mycket, utan låta dem svara utifrån sig själva som individer, utan för mycket fokus på 

könstillhörighet.  

Vidare informerade jag eleverna om att medverkan var fullständigt frivillig, enligt 

samtyckeskravet. En av eleverna valde enligt detta att avbryta studien mitt i, på grund av 

(enligt honom) trötthet. 

Enligt konfidentialitetskravet informerade jag eleverna om att medverkan var helt 

anonym, och använde mig även av ett kodnamns-system så att jag vid behov skulle kunna 

jämföra den enskilda elevens svar på de två olika enkäterna. 

Slutligen informerades eleverna om att svaren enbart skulle användas i denna uppsats 

och inget annat, i enlighet med nyttjandekravet. 
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2.  Forskningsbakgrund 

Redan på 70-talet la Robin Lakoff en stor grund inom genussociolingvistiken med sina 

studier, och redan på den tiden kunde man närma sig fältet genom tre olika modeller. Det 

första av dessa är bristmodellen, som utgår ifrån att kvinnor aldrig fått lära sig att tala i det 

offentliga rummet, och att det är därför män fått talföreträde. Den andra modellen kallas 

differensmodellen och utgår ifrån att män och kvinnor helt enkelt bara talar olika, som om det 

vore två olika språk. Bristmodellen har så gott som helt tappat anhängare i dagens forskning, 

och differensmodellen används nu för tiden främst av media, medan forskarna allt mer ägnar 

sig åt det tredje alternativet; dominansmodellen (Sundgren 2013). 

Dessa två senare modeller är vad som präglat min egen undersökning, och jag kommer 

att studera svaren både utifrån en differensmodell och en dominansmodell.  

Som Lakoff (1995) noterar har forskningen kring språk och genus gått från att initialt 

fokuserat på ordanvändning (t.ex. pronomen) senare fokusera mer på maktbalanser mellan de 

båda könen. Genom denna nya infallsvinkel menar hon att man både kunnat dementera gamla 

stereotyper som att kvinnor talar för mycket, och även bekräfta gamla farhågor, som att 

kvinnor sällan får avsluta sin mening. Från detta maktfokuserade perspektiv har 

språkforskningen rört sig vidare för att fokusera även på specifika publika situationer, så som 

arbetsplatsen och politiken (Lakoff 1995). 

På senare år har även delar av forskningen börjat försöka röra sig bort ifrån ett binärt 

tänkande som riskerar att cementera sociala konstruktioner kring genus (Sundgren 2013). 

I Eva Sundgrens (2013) antologi Sociolingvistik uppmärksammas att väldigt få 

genusskillnader i språket går att koppla till biologiska faktorer. Bland de få undantag som där 

finns kan till exempel noteras dyslexi, som är vanligare hos pojkar än hos flickor. På det stora 

hela kopplar forskare genusskillnader främst till socialt förvärvade eller tillskrivna egenskaper 

(Sundgren 2013). 

Genusforskning kan, enligt Sundgren (2013) delas in i kategorierna kvinnoforskning, 

mansforskning, jämställdhetsforskning och queerforskning. Av dessa ämnar jag hålla mig 

främst inom ramarna för jämställdhetsforskning, då jag avser att studera skillnaderna mellan 

könen, med lite extra fokus på asymmetrier och dominans. De flesta sexolektala skillnader jag 

kommer att ta upp har på ett eller annat sätt att göra med hegemonier och hierarkier som 

placerar in de olika könen i skilda positioner med olika mycket makt och möjlighet till att tala 

fritt. 
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Som Peter Trudgill (1984) noterar stämmer inte alltid folks föreställningar om sitt eget 

språkbruk överens med hur de faktiskt talar. Han hänvisar till en undersökning där ett stort 

antal respondenter angivit att de använder sig av postvokaliskt r trots att de inte alls gör det 

(Trudgill 1984). Detta är en inställning jag bär med mig in i min egen undersökning, och jag 

lägger således ingen värdering i elevernas svar på hur de pratar som en sanning, utan endast 

som ett uttalande om hur de upplever att de talar.   

I kommande kapitel kommer jag redogöra för de olika former av skillnader i språk som 

jag avser försöka undersöka. 
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3. Material och metod 

Jag har valt att göra en studie som främst är kvantitativ på så sätt att jag utgår ifrån en 

kvantitativ mängd enkäter istället för några enstaka och försöker leverera en översiktlig bild 

över hur elevernas språkbruk och uppfattning om språket ser ut. Undersökningen kan dock 

även anses vara kvalitativ, på så sätt att jag går in och försöker analysera de textsvar som 

uppkommit i fall några av dem visar något som är värt att analysera djupare. Jag har valt att 

arbeta induktivt och explorativt för att öppna upp för möjligheten att studien kan tänkas visa 

saker jag inte förutsett som kan vara intressantare att titta på än vad jag själv redan annars 

skulle ha bestämt. 

Jag har valt att titta på språkliga faktorer som är rent sociologiska, och inte har någon 

biologisk koppling alls. Jag kommer inte att titta på hur man talar om kvinnor respektive män, 

utan endast på hur individerna själva talar, och hur de upplever att andra individer talar. Det 

skulle givetvis gå att göra intressanta undersökningar om hur ofta kvinnor omnämns i 

förhållande till män, eller hur folk tilltalar individer av olika kön. Sådana undersökningar 

skulle givetvis kunna vara intressanta av flera skäl, men för att avgränsa mig har jag alltså valt 

att endast fokusera på hur genus påverkar hur vi använder språket i vardagliga uttalanden om 

saker som inte alls behöver ha att göra med genusdebatter. 

3.1 Val av respondenter 

Studien är gjord i två klasser på gymnasiet, för att kunna göra en jämförelse mellan de som 

nyss börjat på skolan med de som nästan är färdiga med sin utbildning. Klasserna är hämtade 

från ett nationellt idrottsprogram och innehåller därför elever med varierande geografisk 

härkomst, så väl som en blandad fördelning av killar och tjejer. På dessa punkter är alltså 

klassen heterogen och representativ, men programmets profil riskerar dock att göra 

urvalsgruppen homogen vad gäller socioekonomisk situation, etnicitet och nuvarande lokal 

anknytning. Detta gör att resultatet inte kan anses vara representativt för alla ungdomar i 

landet, utan endast illustrerande för hur det kan se ut. Jag ser dock inte bristen på 

socioekonomiskt eller etnisk bredd som enbart ett problem, eftersom dessa variabler spelar in 

på språket mycket med, och kan göra det svårt att utläsa vad som beror på genus och vad som 

egentligen beror på andra variabler (Coates & Pichler 2011). En något så när homogen grupp 

kan göra det lättare att lägga fokus på just genusaspekten. 
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3.2 Enkäter 

Förutom att fråga eleverna hur de upplever att det egna talet ser ut kommer jag även fråga 

dem vad de anser är kvinnligt eller manligt. Dessa följdfrågor levereras på en separat enkät 

som delas ut först då eleverna är klara med den inledande enkäten om deras personliga språk. 

Denna indelning har gjorts för att förhindra att frågorna på den andra enkäten eventuellt 

påverkar frågorna på den första. De frågor som presenteras i enkät 1 kommer alltså på ett eller 

annat sätt ha en motpart i enkät 2 för att kunna jämföra hur eleven uppfattar att hen själv 

pratar med huruvida hen tycker att den språkstilen är kvinnligt eller manligt kodad. Många av 

dessa kontrollfrågor i enkät 2 kommer återfinnas i en lista där eleverna får gradera språkliga 

fenomen utefter premisserna mycket manligt, lite manligt, mycket kvinnligt, lite kvinnligt eller 

könsneutralt.  

I kommande underrubriker kommer jag att presentera forskningsbakgrunden som 

enkäterna är baserade på, indelat i ämnesområden. 

3.2.1 Uttal och grammatik 

Det finns flera studier som visar på att både det språkliga uttalet och grammatiken varierar 

mellan olika genustillhörigheter (Coates & Pichler 2011). Många av dessa studier har 

genomförts i andra länder och rör därför inte svenska sexolekter, men detta förhindrar inte att 

jag blir nyfiken på huruvida eleverna i min undersökning anser att dessa skillnader existerar 

även inom svenskan. På enkät 1 kommer jag att närma mig denna kategori genom frågorna:  

 Upplever du att du använder korrekt grammatik när du talar? 

 Upplever du att du använder korrekt grammatik när du skriver? 

 Tycker du att du artikulerar tydligt? 

Kontrollfrågorna i enkät 2 blir att gradera vårdat uttal, invecklat språk, språkliga fel bra 

skrivförmåga och korrekt grammatik. 

3.2.2 Slang och svordomar 

Edina Eisikovits (1981) noterar att det förutom genus är intressant att se till förhållandet ålder, 

eftersom ungdomen är den tid då ickestandardiserade former av språk når sin höjdpunkt. I sin 

studie av australienska ungdomar kunde hon notera en märkbar skillnad i språkets korrekthet, 

då tjejerna i undersökningen gjorde en markant resa från informellt språk till mer 

standardiserat språk, medan killarna inte gjorde någon sådan skillnad. Från att som barn ha 

använt många informella uttryck och grammatiksatser har de unga kvinnorna i stor 

utsträckning alltså slutat med detta, medan de unga männen fortsatt med samma språkstil. 
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Eisikovis drar slutsatsen  att bristen på förändring hos de manliga informanterna kommer ur 

en önskan om att bekräfta sin egen manlighet genom att vara ”tuff” (Eisikovis 1981). 

Överfört till svenskan tycker jag att det dels är intressant att se om det finns någon 

skillnad mellan kvinnorna i den lägre årskursen och de i den högre, samt även att se om det 

finns någon skillnad mellan kvinnorna och männen. 

I enkät 1 kommer detta att återfinnas i följande frågor: 

 Använder du mycket slang? 

 Vilket/vilka ord använder du oftast för att hälsa på vänner? 

 Använder du svordomar? 

 Använder du ord från andra språk? 

 Vad skulle du kalla ditt sätt att prata? (T.ex. Korrekt? Avslappnat? Tuff? Sött? 

Tillmötesgående? Välj egna ord som passar dig bäst) 

I enkät 2 tas detta upp genom att eleverna får gradera svordomar, använda ord från andra 

språk, tufft/hårt språk, trevligt språk, sött språk, ursäktande språk samt orden tja, läget,  hej 

och hejsan. 

3.2.3 Interaktion- Komplimanger, frågor, pronomen 

Studier från både USA, Nya Zeeland och Polen har påvisat att det är markant vanligare att 

kvinnor både ger och får komplimanger än män. I Janet Holmes (1995) nyzeeländska studie 

visar hon till exempel att kvinnor står för 68% av det givna komplimangerna, och för 74% av 

de mottagna (Holmes 1995). Holmes gör en distinktion mellan olika typer av komplimanger i 

sin undersökning, men då jag ämnar studera fler ämnen än endast detta har jag valt att helt 

enkelt hålla mig till komplimanger som en enda kategori.  

Daniel N. Maltz och Ruth A. Borker (1982) noterar att några av de mest framträdande 

dragen i kvinnligt språk är att ställa frågor eller på annat sätt uppmuntra sin samtalspartner att 

tala. Kvinnor använder sig dessutom av mer positiv affirmation, och använder sig mer av 

pronomen ”du”och ”vi” för att etablera eller upprätthålla sociala relationer. I kontrast menar 

Maltz och Borker att männen ofta avbryter samtalspartner, eller ignorerar vad som sagts och 

byter ämne utan att affirmera den andra individen (Maltz & Borker 1982). 

I Deborah Tannens (1990) studie konstaterar hon att män i regel är mer motvilligt 

inställda till att ställa frågor, eftersom detta kan ge uttryck för en asymmetri där den frågande 

ställs i underläge inför någon som förväntas veta mer om situationen i fråga. Detta tar sig 

klassiskt sett uttryck i att till exempel fråga om vägen, eller be om information. Tannen menar 

att det handlar om männens självkänsla, och känslan av att vara självständig och kompetent. I 
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kontrast finns inte samma problematik hos kvinnor eftersom många istället ser frågande som 

en relationsskapande aktivitet, oavsett eventuell asymmetri (Tannen 1990). 

Detta kommer undersökas i frågorna: 

 Tycker du att du får mycket komplimanger? 

 Tycker du att du ger mycket komplimanger? 

 Vilket/vilka pronomen tror du att du använder mest i en dialog? A. Jag. B. Du. C. Vi. 

D. Ni. E. Man. F. Annat. (T.ex: ”Ska vi ta och gå?”, ”Jag ska gå nu”, ”Man kanske 

skulle ta och gå”) 

 Tycker du att du ofta ställer frågor? 

I enkät 2 motsvaras frågorna av graderingar av fenomenen få komplimanger. ge 

komplimanger, ordet ”jag”, ordet ”vi”, samt  fråga mycket. 

 

3.2.4 Dominans - Tävlande, Samarbete, Order och Förslag 

Marjorie Harness Goodwin (1988) genomförde en studie av barns lek på gatan i USA, och 

noterade där att det fanns distinkta skillnader mellan killarna och tjejerna i deras inbördes 

konversationer. Vad Goodwin uppmärksammade är att även om barnen på det stora hela går 

till väga på samma sätt så finns det en klar differens i hur det hela sköts. Bland de unga 

männen antog genast två stycken ledarrollen, och allt arbete därefter utgick ifrån att ledarna 

gav order som sedan åtföljdes. Bland de jämnåriga unga kvinnorna utmärktes inga sådana 

hierarkier, utan gruppen arbetade som en jämställd enhet där man la fram förslag i stället för 

att beordra, ofta med ett inslag av kanske för att säkerställa att förslaget inte ska låta som en 

order (Goodwin 1988). 

Candace West och Don H. Zimmerman (1975) noterar i sin studie av vuxna människor 

att samtal kvinnor emellan är lika jämställda som samtal män emellan, medan konversationer 

mellan de båda könen är grovt asymmetriska. I samtal som spelats in mellan kvinnor och män 

står männen för hela 96% av alla avbrott i konversationen. Kvinnorna stod utöver detta för 

mesta delen av tystnad under konversationer. Undersökningen visar alltså att männen i hög 

frekvens avbryter kvinnorna, och att dessa i sin tur låter detta ske och sedan sitter tysta tills de 

får tillåtelse att tala igen. Victoria Leto DeFrancisco noterar i sin studie att fenomenet är något 

mindre utbrett inom gifta par. Männen står fortfarande för majoriteten av avbrotten (och även 

nej-sägande och andra överträdelser), men inte i lika stor utsträckning som i West och 

Zimmermans studie (Zimmerman & West 1975). 
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Utöver dessa aspekter noterar Maltz och Borker (1982) att kvinnor  tenderar att 

använda tysta protester i större utsträckning än män, och detta särskilt då de blivit avbrutna. 

Dessa olika dominansfenomen faller i min undersökning under frågorna 

 Du skulle vilja stänga fönstret i ett rum där du sitter med vänner. Vilket av dessa 

alternativ känns mest naturligt för dig? A. Du stänger fönstret. B. Du säger till den 

som är närmast fönstret att stänga. C. Du frågar om någon kan stänga fönstret. D. 

Du frågar om det är okej att du stänger fönstret E. Du säger menande ”Är det inte 

lite kallt här inne?” 

 Vad säger du för att beställa en påse chips i en kiosk? 

 Känner du ibland att konversationer blir lite av en tävling (I vem som kan mest/är 

värst/har galnast historier/ska bestämma o.s.v.)? A. Ja, jag gör den gärna till det. B. 

Ja, men jag tycker inte om det och startar det aldrig. C. Ja, men bara när jag pratar 

med andra av samma kön. D. Ja, men bara när jag pratar med folk av motsatt kön. 

E. Nej, aldrig. 

 Tycker du att du ofta använder ord som typ, kanske, eventuellt, skulle kunna eller 

lite? (Överdrivet exempel: ”Man kanske typ skulle kunna ta och öppna lite?”).  

 Känner du dig bekväm med att höja rösten i ett samtal för att få ordet, eller för att få 

behålla det? 

 Tar du ordet från andra eller väntar du på din tur? 

 Upplever du att andra tar ordet från dig när du pratar? A. Nej, de låter mig prata 

klart. B. Ja, främst personer av samma kön som mig själv. C. Ja, främst personer av 

motsatt kön. D. Ja, lika ofta från båda könen. 

 Använder du dig mycket av tysta protester i samtal? 

 Upplever du att andra ignorerar vad du säger ibland? A. Nej, de lyssnar och 

bekräftar vad jag sagt. B. Ja, främst personer av samma kön som mig själv. C. Ja, 

främst personer av motsatt kön. D. Ja, lika ofta från båda könen. 

 Upplever du att du bekräftar den du lyssnar på mycket? (med t.ex. nickningar, 

hummande eller korta kommentarer) 

I enkät 2 motsvaras detta av graderingar av fenomenen sätta sig över andra, ge order, kräva 

saker, be om saker, tysta protester, undvikande språk, tävlande språk, ta ordet, ge ordet, hålla 

med, säga emot, samt ignorerande av vad samtalspartnern säger. 
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3.2.5 Trevlighet och effektivitet 

Deborah Tannen (1990) noterar att manligt språk ofta är problemlösningsorienterat. I hennes 

studie har män till exempel irriterat sig på kvinnors förmåga att älta problem, eftersom 

männen anser att man antingen bör lösa det hela på en gång, eller lägga problemen åt sidan, 

gärna genom att skratta åt dem. För kvinnorna i studien handlar språket tvärtom inte om att 

effektivt lösa problem, utan om att uttrycka känslor och cementera relationer på detta sätt. I ett 

exempel klagar till exempel en kvinna på att hon tycker att operationssåret hon har är 

obehagligt för att det påminner henne om själva operationen. Hennes kvinnliga bekanta visar 

då sympati och medförståelse, medan kvinnans make istället kommer med förslaget att hon 

kan plastikoperera sig så inte ärret blir så markant. Detta blir en krock, eftersom syftet med 

kvinnans klagande var att hitta sympati och stöd, medan mannen ser det som en 

problemsituation som bör lösas. 

I enkätundersökningen återfinns dessa tankar i frågorna: 

 Upplever du att du generellt är trevlig när du pratar? 

 Upplever du att du generellt är effektiv när du pratar? 

 Upplever du att du är förolämpande när du pratar? 

I enkät 2 motsvaras detta av graderingar av fenomenen effektivt tal, förolämpningar och 

uppmuntrande av andra. 

 

 

 

 
 



 11 

 

  

4. Empiri 
Empirin i detta arbete bygger på en enkätundersökning som gjorts i två olika gymnasieklasser, 

som båda går på samma skola och samma program. Syftet med att använda två klasser är för 

att se om man kan utröna huruvida det märks någon skillnad på de elever som just börjat 

gymnasiet, och på de som snart ska sluta. I resultatpresentationen kommer således svaren 

delas in i följande fyra svarsgrupper: tjejer i årskurs 1, killar i årskurs 1, tjejer i årskurs 3 samt 

killar i årskurs 3.  

Jag öppnade i enkäten upp för att elever eventuellt skulle kunna identifiera sig som 

någon form av transpersonlighet, och valde att fråga efter deras kön utifrån premisserna ”kön 

du betecknades med när du föddes”, samt ”könsidentitet (hur du ser på dig själv”. 

Formuleringarna kring dessa togs fram i samråd med tre transpersoner, för att vara så 

inkluderande som möjligt för att göra skillnad på det genus samhället ser en som, och det man 

själv ser sig som. Ingen av eleverna presenterade sig dock som något annat än kvinna eller 

man enligt det traditionella binära systemet. Även om jag inte fått en transgrupp att jämföra 

de binära svaren med så anser jag ändå att denna öppna frågeställning gett bättre stöd för 

studien, eftersom jag nu kan vara mer säker på att eleverna identifierar sig enligt ett binärt 

system som korrelerar med omvärldens syn på dem och deras rapporterade könstillhörighet. 

Enkäten gjordes i två delar, där första delen fokuserade på elevens syn på sig själv och 

sitt egna språkbruk, medan den andra enkäten fokuserade på vilka språkfenomen som 

uppfattas som könsbundna, samt vad eleven har för attityder till dessa. Med förhoppning om 

att eleverna inte påverkats i sina svar kring det egna språket genom att redan ha sett enkät 2 

och börjat tänka för mycket på vad som förväntar sig av en man respektive av en kvinna, 

valde jag att göra undersökningen i två omgångar. Eleverna fick alltså fylla i enkät 2 först 

direkt efter det att de fyllt i den första. 

I resultatredovisningen nedan kommer jag presentera hur de olika elevgrupperna svarat 

på de olika frågorna i enkät 1, för att sedan i den jämförande resultatanalysen även plocka in 

enkät 2 och titta på relationen mellan hur eleverna uppfattar sitt egna språkbruk och mellan 

hur de anser att könsnormerna ser ut vad gäller språket. Förutom att titta på de faktiska svaren 

om hur eleven anser att den pratar kommer jag även delvis att studera på vilket sätt eleverna 

pratar om det egna språkbruket. 

Notera att eventuella felstavningar eller stilistiska stavningar i citaten från eleverna är 

transkriberade rakt av och alltså elevens uttryck som jag valt att inte korrigera. 
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5. Resultatredovisning, enkät 1 

Jag har valt att redovisa mina resultat i tabellformat, bit för bit. I samma kategoriseringar som 

skapats när jag formulerade enkäten kommer jag här presentera vad eleverna svarat.  

Vissa av frågorna har varit flervalsfrågor, varpå redovisningen blir mer naturlig och 

självklar, medan andra har varit fritextsfrågor där eleverna fått formulera svaren själva. På 

vissa av dessa har eleverna ibland svarat samma sak (speciellt vid kortfattade svar, så som 

”ja”), varpå jag i sammanställningen valt att inte skriva upp alla identiska svar efter varandra. 

Istället används en siffra framför varje svar för att indikera hur många som använt sig av just 

den formuleringen. Om det i svarstabellen står ”6. Ja” innebär detta alltså att sex stycken 

elever i svarsgruppen svarat ja. 

I tabellerna betecknas de olika elevgrupperna med en siffra och en bokstav, där siffrorna 

1 och 3 representerar årskurs, och bokstäverna K och M representerar kvinnor respektive män. 

Fördelningen av antal elever i de olika svarsgrupperna är slumpartat baserad på klassernas 

utformning, och förhåller sig som följer: 

 Årskurs 1, kvinnor: sju stycken 

 Årskurs 1, män: åtta stycken 

 Årskurs 3, kvinnor: tio stycken 

 Årskurs 3, män: fem stycken 

 

5.1 Uttal och grammatik 

 

Tabell 1.1 Upplever du att du använder korrekt grammatik när du talar? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
5. Ja 

1. Ofta  

1. Nej  

1. Alltid 

4. Ja 

2. Oftast 

1. Nej 

 

2. Ja 

1. Ja, i de flesta 

sammanhang 

5. Oftast 

1. Nej, inte jämt 

1. Nej, då blir det 

talspråk och väldigt 

lite grammatik 

1. Ja 

2. Oftast 

1. Från och till, 

beror på vem jag 

pratar med 

1. Nej 

 

 

Som vi kan se i tabell 1.1 ovan skiljer det inte mycket mellan de olika genusgrupperna så 

mycket som att det skiljer lite smått mellan åldersgrupperna. Medan båda grupperna i årskurs 

1 övervägande svarat ”ja” har aningen fler elever i de äldre grupperna gett lite mer 

reserverade svar, istället för att svara rakt ”ja” eller ”nej”. Huruvida detta är en slump, eller 

beror på att eleverna i trean lärt sig att utveckla sina tankar, eller tänka mer analytiskt och 

nyanserat är svårt att säga. 
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Tabell 1.2 Upplever du att du använder korrekt grammatik när du skriver? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

7. Ja  3. Ja  

4. Oftast 

1. Nej 

6. Ja 

1. För det mesta 

1. Ja. Oftast, men 

inte då jag skriver 

ex. sms 

1. Rätt så ofta (om 

jag vet det korrekta 

sättet att stava på) 

1. Då tänker man 

mer på det så ja 

annars rättar jag 

3. Ja 

1. Oftast 

1. Jag försöker alltid 

göra det 

 

I Tabell 1.2 kan vi se en marginellt större skillnad mellan de båda genusgrupperna, framförallt 

i den lägre åldern. Medan alla tjejer i årskurs 1 svarade ja har majoriteten av killarna svarat 

lite mer nyanserat med ”oftast” och till och med ett ”nej”. I den äldre årskursen är resultaten 

mer lika. Där har drygt hälften av respektive genusgrupp svarat ja, medan några få svarat 

”oftast” eller förklarat premisserna för varför det inte är ett solklart ”ja”. 

 

Tabell 1.3 Tycker du att du artikulerar tydligt? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

3. Ja  

2. Ofta 

2. Ibland, beror på 

5. Ja 

1. Nästan 

1. Hyfsat 

1. Ibland 

3. Ja 

1. Jaa för det mesta 

1. Ja, oftast 

1. Mestadels 

1. När jag tala 

snabbt nej, annars ja 

1. Ibland, beroende 

på vem jag pratar 

med 

2. Nej 

2. Ja 

1. Oftast 

1. Relativt ofta 

1. Inte jättetydligt 

 

Tabell 1.3 visar att de olika grupperna i ungefär samma utsträckning anser att de generellt, 

eller ibland artikulerar tydligt. Den enda grupp som har någon som svarat ”nej” är årskurs 3s 

tjejer.  

Generellt kan observeras att eleverna inte uppvisar någon nämnvärd skillnad mellan de 

båda genusgrupperna vad gäller uttal och grammatik. 
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5.2 Slang och svordomar 

Tabell 2.1 Använder du mycket slang?  

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Nej 1 (14%) 5 (62.5%) 2 (20%) 0 

Ja, Ibland 3 (43%) 3 (37.5%) 6 (60%) 3 (60%) 

Ja, Ofta 3 (43%) 0 2 (20%) 2 (40%) 

 

I Eisikovits (1981) studie noterade hon att ungdomar hade mer ickestandardiserat språk än 

någon annan åldersgrupp, och noterade även att tjejer tenderade att lägga sig till med mer 

standardiserat språk med tiden, medan killarna inte gjorde det. Detta är intressant då 

informanterna i min studie uppvisar en klar kontrast till Eisikovits (1981) studie i sina svar. 

Mellan de två grupperna av kvinnliga informanter syns knappt någon skillnad, medan de 

manliga grupperna visar på en märkbar skillnad, där majoriteten av killarna i årskurs 1 säger 

att de inte använder slang, och ingen av dem påstår att de använder det mycket. Jämfört med 

informanterna i årskurs 3 har förhållandet skiftat helt, och hälften av dem menar att de ofta 

använder slang, medan ingen av dem svarat nej. I Eiskovits (1981) studie ligger den stora 

skillnaden mellan genusgrupperna att männen inte förändrar sitt språk, medan de unga 

kvinnorna standardiserar sitt språk. I min undersökning finns fortfarande skillnaden i 

genusgrupperna, där tjejerna i årskurs 3 hävdar sig använda aningen mindre slang än killarna, 

men denna skillnad uppkommer alltså här på grund av att killarna börjat använda mer slang, 

inte att tjejerna börjat använda mindre. 

Översiktligt sett om man slår ihop åldersgrupperna och enbart jämför genus så har fler 

män än kvinnor svarat att de inte använder slang; 38.5% i kontrast till 17.5%. Båda grupperna 

påvisar ungefär lika stort procentuellt antal som anser att de ibland använder slang (53% för 

kvinnorna och 46% för männen), medan dubbelt så många kvinnor anser att de använder 

slang ofta (29.5% i kontrast till 15.5%). Även detta går alltså emot Eiskovits (1981) studie. 

 

Tabell 2.2 Vilket/Vilka ord använder du ofta för att hälsa på vänner? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
5. Hej  

1. Hallå  

4. Tja 

1. Thjääna  

2. Wassup? 

1. Was happening  

1. Nämen tjäna  

5. Hej 

1. Hallå 

3. Tja 

3. Tjena 

1. Tjenaaaa 

1. Tjo 

4. Hej 

3. Hallå 

3. Tja  

1. Tjena 

1. Tjo 

1. Hola 

1. Beror helt på vem 

det är 

1. Heeey!! 

2. Hej 

1. Hejhej 

1. Hallå 

3. Tja 

2. Tjenare 

1. Tjabba 
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1. Vad fan gör du 

här? 

1. Nigga 

1. Hallååå! 

1. Hallåååååå! 

 

Vad jag finner mest intressant här är att de manliga hälsningsfraserna i båda åldersgrupperna 

består av olika versioner av ”hej” (Hej, Hallå, Hejhej) och ”tja” (Tja, Tjena, Tjenare Tjo, 

Tjabba), medan båda de kvinnliga grupperna levererar ett flertal alternativa fraser och ord att 

använda sig av. Detta kan kopplas till resultatet i föregående tabell, där fler kvinnor än män 

ansåg att de använde slang ofta, eftersom denna kreativitet i minst sagt oväntade 

hälsningsfraser kan ses som ett starkt uttryck för slang. 

 

Tabell 2.3 Använder du svordomar? 

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Nej 0 2 (25%) 3 (30%) 0 

Ja, Ibland 4 (57%) 5 (62.5%) 5 (50%) 2 (40%) 

Ja, ofta 3 (43%) 1 (12.5%) 2 (20%) 2 (40%) 

Egen kommentar    1 Sällan 

 

Tabell 2.3 visar att frekvensen av användandet av svordomar är väldigt lika både i förhållande 

till ålder och genus. Den största skillnaden är att 29.5% av kvinnorna svarat ”ofta” i kontrast 

till männens 23%. Olikheterna är alltså knappt märkbara. 

 

 

Tabell 2.4 Använder du ord från andra språk? 

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Nej 1 (14%) 0 1 (10%) 1 (20%) 

Ja, Ibland 3 (43%) 5 (62.5%) 4 (40%) 3 (60%) 

Ja, ofta 3 (43%) 3 (37.5%) 5 (50%) 1 (20%) 

 

Procentuellt sett anger 11.5% av kvinnorna och 7.5%  av männen att de inte använder ord från 

andra språk. 41% av kvinnorna svarar ”ibland”, medan 61.5% av männen gör detsamma, 47% 

av kvinnorna svarade ”ofta”, jämfört med endast 30.5% av männen. Det finns alltså märkbara 

skillnader, men inte så talande eftersom övervägande del av männen har placerat sig i den 

mittersta kategorin, medan kvinnorna är fler både i att använda ord från andra språk, och i att 

inte göra det. 
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Tabell 2.5 Vad skulle du kalla ditt sätt att prata?  

1, K 1, M 3, K 3, M 
4. Avslappnat 

1. Badass 

1. Tufft 

1. Snyggt 

1. Lat 

1. Korrekt 

1. Tillmötes-

gående 

 

6. Avslappnat 

1. Tuff 

1. Invandrare-

språk 

1. Kopparbergska 

4. Avslappnat 

1. Ibland avslappnat.   

2. Mycket 

1. Sött 

1. Tillmötesgående 

1. Bestämt 

1. Vänligt 

1. Anpassat 

1. Inte så pratglad 

1. Kan vara ganska ”dramatisk”. 

Gör ofta ljudeffekter 

1. Högt och alldeles för mycket. 

Beror på VEM man talar med. 

Allt från korrekt till ghetto 

1. Ganska korrekt, lite dialekt 

3. Avslappnat 

1. Dialekt 

1. Tuff 

1. Tillmötes-

gående 

1. Humoristiskt 

1. Positivt 

1. Oftast vänligt, 

i vissa 

situationer 

avslappnat 

 

Det mest noterbara här är frekvensen av beskrivningen avslappnat, som används flitigt inom 

alla tre grupperna, om än något lite mer av männen (sex av åtta män samt tre av fem, i 

kontrast med fyra av sju kvinnor samt fyra av tio). Även noterbart är att främst män beskriver 

sin språkstil utifrån dialekt, även om en av kvinnorna skrivit ”lite dialekt”. Sött, dramatisk, 

högt, mycket, snyggt, korrekt, ghetto och lat är beskrivningar som endast används av kvinnor, 

medan positiv, humoristisk  och invadraresvenska endast används av männen. I övrigt 

återkommer orden tillmötesgående, vänlig och tuff i båda genusgrupperna. 

5.3 Interaktion- Komplimanger, frågor, pronomen 
 

Tabell 3.1 Tycker du att du får mycket komplimanger? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

3. Ja 

3. Ibland 

1. Nej 

3. Ja 

2. Ibland 

2. Nej 

1. Om språk, nej, 

inte så ofta 

3. Ja 

1. Ja, lagom mycket 

1. Normalt mycket, 

tänker inte på det 

1. 

Situationsberoende 

1. Sådär 

1. Nja, ibland 

1. Nja, från mina 

kompisar och 

mamma 

1. Det beror på vad. 

Jag är duktig i 

skolan men väldigt 

ful 

1. Ja! 

1. Ganska mycket 

3. Ibland 
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Översatt i procent har här 47% av kvinnorna svarat någon form av ”ja”, i kontrast till männens 

38.5%. Om man sedan gör en grupp av alla tveksamma svar och ”ibland” får vi en siffra på 

47% för kvinnorna och 54% för männen. ”Nej” har använts av 6% av kvinnorna och 15.3% 

av männen. Kvinnorna har som enhetlig grupp alltså i större utsträckning svarat ”ja”, medan 

männen i större utsträckning svarat ”nej”, vilket stämmer överens med Holmes (1995) studie 

som visar att det är vanligare att kvinnor får komplimanger. 

 

Tabell 3.2 Tycker du att du ger mycket komplimanger? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

2. Ja 

1. Massor 

1. Ganska ofta 

1. Ofta 

1. Nej 

1. Ibland 

2. Ja 

1. Någon gång 

ibland 

2. Ja, ibland 

1. Kan hända 

1. Nej 

1. Inget svar  

4. Ja 

1. Ja, ganska 

1. Ibland 

1. Jag försöker, men 

det blir inte alltid så 

bra 

1. Nja. Jag ger inga 

oärliga 

komplimanger. 

Håller oftast bara 

med om andra ger 

komplimanger. 

2. Nej 

1. Ja 

1. Sådär 

1. Beror sig på 

1. Något mindre än 

jag själv får 

1. Nej 

 

Om man grupperar ihop ”Ja” och ”ofta” får vi en procentsiffra som ligger på hela 59% hos 

kvinnorna, men endast på 23% hos männen. Kvinnorna har färre tvekande svar/ibland på 

23.5% gentemot männens 54%. Båda grupperna har svarat nej i nästan lika stor utsträckning. 

Även här kan man alltså se likheter med Holmes (1995) studie, där kvinnor både gav och tog 

emot fler komplimanger än män. 

 

 

Tabell 3.3 Vilket pronomen tror du att du använder mest av i en dialog? 

 1, K 1, M 3, K 3, M %, K %, M 

Jag  3 3 3 3 35% 46% 

Du 1 0 1 1 11.5% 7.5% 

Vi 4 3 6 1 59% 30.5% 

Ni 0 0 0 0 0 % 0% 

Man 0 2 1 0 6% 15% 

Annat 0 0 0 0 0% 0% 

 

Tabell 3.4 visar att eleverna följer samma tendenser som Maltz och Borker (1982) presenterat, 

där kvinnor i större utsträckning använder sig av pronomen ”du” och ”vi” än vad män gör. 

Männen tenderar i min studie att använda sig av ”jag” och ”man” i större utsträckning än vad 
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kvinnorna gör, vilket i sin självfokuserande anda är en kontrast emot ”du” och ”vi” som tar in 

samtalspartner mer. 

 

Tabell 3.4 Tycker du att du ofta ställer frågor?  

1, K 1, M 3, K 3, M 

2. Ja 

1. Ja, hela tiden 

1. Ja, ibland 

1. Inte jätteofta 

2. Nej 

1. Ja 

1. Ganska ofta 

3. Ibland 

3. Nej 

3. Ja 

1. Nja... Jo, ja 

1. Ja ibland 

1. Ja, när jag inte 

förstår eller osäker 

1. Om jag har något 

att fråga om 

2. Nej 

1. Ibland, beroende 

på sammanhang 

3. Ja 

1. Ganska ofta, 

oftast när jag leder 

en konversation 

1. Ibland, beror på 

vad man pratar om 

 

Svaren här är förhållandevis lika mellan de olika grupperna. Bland både män och kvinnor har 

cirka 23% svarat nej, medan alla grupper uppvisar olika grader av jakande, i relativt liknande 

frekvenser. Att kvinnor skulle ställa fler frågor än män, i enlighet med Tannen (1990), är 

alltså inget som eleverna upplever hos sig själva. 

5.4 Dominans - Tävlande, Samarbete, Order och Förslag 

 

Tabell 4.1  Du skulle vilja stänga fönstret i ett rum där du sitter med vänner. Vilket av dessa 

alternativ känns mest naturliga för dig? 

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Du stänger fönstret 0 3 0 1  

Du säger till den som är närmast fönstret att stänga 3 2 0 3  

Du frågar om någon kan stänga fönstret 2 1 1 0 

Du frågar om det är okej att du stänger fönstret 2 1 8 2 

Du säger menande ”är det inte lite kallt här inne?” 0 1 1 0 

 

Precis som i Goodwins (1988) studie visar eleverna här tydliga skillnader mellan beteenden 

baserat på sin genusidentitet. I Goodwins undersökning noterade hon att de unga männen 

mycket oftare tog ledarskap eller gav order, medan de unga kvinnorna snarare la fram förslag 

eller frågor. I tabellen ovan kan tydligt noters att endast män skulle gå fram och stänga 

fönstret själv utan att först fråga, och fler män än kvinnor skulle beordra den som befinner sig 

närmast att göra det. Kvinnorna är i sin tur klart överrepresenterade när det kommer till 

alternativen som kretsar kring frågor, oavsett om det gäller att fråga någon att stänga fönstret, 

eller om det gäller att fråga om det är okej att en själv stänger det. Detta är intressant sett till 

föregående tabell som visade att eleverna upplevde att de ställde frågor i ungefär lika stor 
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utsträckning inom båda genusgrupperna.  En förklaring till detta skulle kunna vara att frågan 

rörande frågor tolkats som att den gällde att ställa frågor där frågor är nödvändiga istället för 

att gälla frågor i allmänhet, som i exemplet ovan. Att fråga om det är okej att man stänger 

fönstret är ingen nödvändig förutsättning för att man ska kunna lyckas, utan endast en 

trevlighetsaspekt, varpå denna typ av fråga skiljer sig markant från att till exempel fråga en 

läkare vad man bör ta för mediciner. 

 

Tabell 4.2 Vad säger du för att beställa en påse chips i en kiosk? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

1. En chipspåse 

1. En påse chips tack 

1. Jag skulle vilja ha 

en chipspåse, tack 

1. Kan jag få en 

chipspåse? 

1. Hej, kan jag få en 

påse chips, (sedan 

tackar jag) 

1. T 

1. Skulle jag kunna 

få en påse chips, 

tack. 

 

4. En påse chips, 

tack 

1. Jag skulle vilja ha 

en påse chips 

1. Chips tack! 

1. En chipspåse, tack 

1. Skulle jag kunna 

få chips? 

2. Hej! Jag skulle 

vilja ha en påse 

chips 

2. Hej! jag vill ha en 

påse chips 

2. Hej! En chipspåse 

1. Jag beställer inte 

en påse chips i en 

kiosk. Jag handlar på 

Ica 

1. Jag skulle vilja ha 

en påse chips 

1. En påse chips, 

tack 

1. Eh... en påse 

chips, tack 

2. En påse chips tack 

1. Ett paket 

chipstuttar tack 

[eleven har sedan 

försökt sudda ut 

detta] 

1. Hej, jag skulle 

vilja ha en påse 

chips 

1. Hallå! Har ni 

(chipssort)? Bra, en 

sån skulle jag vilja 

ha! 

 

Ser vi istället till tabell 4.2 är skillnaderna betydligt mindre. Alla fyra svarsgrupper har väldigt 

liknande svar, med frekvent användning av tack, och varierad användning av frågor 

respektive påståenden. De enda egentligen utmärkande svaren är en tjej i årskurs 1 som endast 

svarat ”T”, en tjej i årskurs 3 som svarat att hon inte handlar i kiosker, samt ytterligare en tjej i 

samma klass som uttrycker lite tveksamhet med ett inledande ”Eh...”. Utöver dessa har en av 

de manliga eleverna svarat med ”Ett paket chipstuttar tack”, och sedan suddat ut svaret, vilket 

är en indikation på att det inte var hans seriösa svar. Dessa avvikande svar säger dock inte 

jättemycket om genusskillnaderna, mer än att tjejer visat en större tendens till 

tveksamhet/skygghet, medan mannen istället visat prov på skämtsamhet. I efterhand kan jag 

inse att det även hade varit intressant att sätta ett specifikt kön på kioskpersonalen, för att se 

om eleverna eventuellt hade reagerat olika beroende på om det var en kvinna eller man. 
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Tabell 4.3 Känner du ibland att konversationer blir lite av en tävling?  

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Ja, jag gör den gärna till det 1 (14%) 4 (50%) 4 (40%) 3 (60%) 

Ja, men jag tycker inte om det och startar det 

aldrig 

3 (43%) 0 4 (40%) 0 

Ja, men bara när jag pratar med andra av 

samma kön 

0 0 0 0 

Ja, men bara när jag pratar med folk av motsatt 

kön 

0 0 1 (10%) 0 

Nej, aldrig 2 (28%) 4 (50%) 1 (10%) 2 (40%) 

(Uteblivet svar) 1 (14%)    

 

Tabell 4.3 ovan är väldigt intressant. Vid frågan om huruvida eleverna upplever att 

konversationer ibland blir lite av en tävling har konsekvens hälften av männen svarat att de 

gärna gör den till det, medan hälften inte upplever att fenomenet förekommer. Detta är i 

kontrast till kvinnorna, där hela 41% har svarat att de upplever att detta förekommer, men att 

de inte tycker om det, och inte inleder det personligen. Få kvinnor upplever att detta inte 

händer (17.5% i kontrast till männens 46%), vilket alltså tyder på att kvinnor i större 

utsträckning är medvetna om fenomenet, och att majoriteten av dem inte uppskattar det. En av 

kvinnorna har markerat att hon upplever det som att detta händer enbart då hon pratar med 

människor av motsatt kön. En teori till varför så många män i förhållande till kvinnor är 

omedvetna om problemet kan illustreras av denna ensamma kvinnas svar; det kan helt enkelt 

vara så att det framförallt är männen som står för tävlandet. Om vi antar att detta är sant kan 

det förklara varför så hög andel av männen är omedvetna om fenomenet, eftersom det 

generellt är lättare att bli medveten om asymmetriska beteenden om man själv inte är i den 

privilegierade gruppen. Om det främst är män som står för den tävlande attityden så kan detta 

förklara både varför så många kvinnor inte uppskattar beteendet, och även varför så många 

män är omedvetna om det. 

 

Tabell 4.4 Tycker du att du ofta använder ord som typ, kanske, eventuellt, skulle kunna eller 

lite?  

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Nej 3 (43%) 3 (37.5%) 0 0 

Ja, Ibland 3 (43%) 5 (62.5%) 6 (60%) 3 (60%) 

Ja, ofta 1 0 3 (30%) 2 (40%) 

 

I tabellen ovan kan man vid en snabb anblick konstatera att skillnaderna inte är lika stora 

mellan genusgrupperna som mellan åldersgrupperna. Båda svarsgrupperna i årskurs 1 

upplever att de inte använder sig av tveksamhetsord i vidare utsträckning, medan båda 
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grupperna i årskurs 3 till större del menar att de ofta gör det. Huruvida detta beror på ett 

faktiskt förändrat beteende i frekvensen av användningen eller på en ökad medvetenhet är 

dock svårt att säga. 

 

Tabell 4.5 Känner du dig bekväm med att höja rösten i ett samtal för att få ordet, eller för att 

behålla det?  

1, K 1, M 3, K 3, M 

1. Ja! 

2. Ibland 

3. Nej 

1. Beror på samman-

hanget, ibland 

3. Ja 

1. Kanske ibland 

1. Det beror på hur 

viktigt det är 

1. Det beror på 

sammanhanget 

1. Nej, skrik på! 

1. Nej 

3. Ja 

1. Hehe... Ja, tyvärr . 

3. Nej 

1. Beror på 

situationen och vad 

det andra samtalet 

handlar om och vem 

som pratar, men 

oftast inte för att 

avbryta, för att 

behålla det, ja 

1. Beror på vilka jag 

samtalar med 

1. Ja. Det är 

situationsberoende. 

Om jag har något 

viktigt att säga eller 

vet det rätta svaret. 

1. Japp 

1. Känner mig 

bekväm att göra det 

1. Mm 

1. Oftast inte 

1. Nej 

 

Om en räknar bort svarsalternativet ”Nej, skrik på!” (då jag är osäker på hur detta bör tolkas) 

och sedan grupperar in svaren i jakande, ibland/situationsbundet samt nekande så får vi 

procentsiffror som ser ut som följer: 29.5% av kvinnorna har svarat någon form av klart 

jakande, medan hela 46% av männen svarat detsamma. I linje med detta har 35% av 

kvinnorna svarat nekande, medan endast 15.5% av männen gjort det. Svaren visar alltså 

tydliga tendenser till att män i större utsträckning är bekväma med att höja rösten för att få 

ordet, eller för att behålla det. 

 

Tabell 4.6 Tar du ordet från andra eller väntar du på din tur? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

6. Väntar 

1. Beror på samtals-

ämnet och den jag 

pratar med 

2. Väntar 

2. Väntar oftast 

1. Jag väntar oftast, 

ifall det inte är 

extremt viktigt eller 

när det är bråk 

1. Både och 

1. 50-50 

1. Varierar från fall 

5. Väntar 

1. Väntar oftast på 

min tur. Kan hända 

att man tar ordet, 

men ej med avsikt. 

1. Det kan hända, 

men jag undviker 

gärna att göra det. 

Väntar hellre på min 

2. Väntar 

1. Jag väntar oftast! 

1. Oftast väntar jag, 

beror på vem 

personen är... 

1. Väldigt sällan 
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till fall 

 

tur 

1. Väntar. Ibland tar 

man ordet ifrån 

andra, men 

omedvetet 

1. Ofta om de inte 

hittar ordet, annars 

väntar jag. Beror på. 

1. Väntar ibland, 

beror på vad vi 

pratar om 

 

I ljuset av föregående tabells resultat är det intressant att se huruvida eleverna visar skillnader 

mellan vilka som tar ordet från andra och inte. I alla grupper har majoriteten svarat att de 

väntar, men hos männen kan noteras att flera av de som svarat att de väntar har tillagt oftast, 

som indikation på att så inte alltid är fallet. En annan markant skillnad är att ett flertal av de 

kvinnliga eleverna har poängterat att om det händer så är det inte meningen. Männen sticker 

även ut med att några av dem helt enkelt svarar att de inte alltid väntar (”50/50” och ”Både 

och”), utan att specificera av vilken anledning de skulle ta ordet. Det är alltså intressant att se 

att tjejerna i klart större utsträckning vill gardera sig och förklara när eller varför de i så fall 

inte skulle vänta, medan några av männen låter bli att ge förklaringar, utan endast konstaterar 

faktumet att ibland väntar de, ibland inte. 

 

Tabell 4.7 Upplever du att andra tar ordet från dig när du pratar? 

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Nej, de låter mig prata klart 1 (14%) 6 (75%) 3 (30%) 4 (80%) 

Ja, främst personer av samma kön som mig 

själv 

1 (14%) 1 

(12.5%) 

1 (10%) 0 

Ja, främst personer av motsatt kön 0 0 3 (30%) 0 

Ja, lika ofta från båda könen 3 (43%) 1 

(12.5%) 

2 (20%) 1 (20%) 

(uteblivet svar) 1 (14%)    

Eget svar Ibland  Ibland  

 

Även här kan man notera en märkbar skillnad, där hela 77% av männen upplever att andra 

låter dem tala klar, medan endast 23.5% av kvinnorna säger detsamma. Utöver detta har ingen 

av männen svarat att de blir avbrutna av kvinnor, medan 17.5% av kvinnorna upplever att de 

blir avbrutna av män. Detta överensstämmer bra med West och Zimmermans (1975) studie 

där de konstaterade att män står för majoriteten av avbrotten i konversationer mellan personer 

av olika genus. 
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Tabell 4.8 Använder du dig mycket av tysta protester? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

2. Det händer 

1. Sällan 

3. Nej 

1. Vet inte 

 

1. Ibland 

1. Inte ofta 

6. Nej 

1. Absolut, jag lir 

lätt arg och blir då 

tyst 

1. Nej, men det kan 

hända 

7. Nej 

1. Ja  

1. Det händer ibland 

1. Nej, väldigt sällan 

1. Nej 

 

 

Vad gäller tysta protester kan vi se att skillnaderna inte är särskilt markanta. Endast en ur 

varje genusgrupp har svarat klart jakande, medan båda grupperna har klart övervägande av 

nekande svar. Att kvinnor skulle använda sig mycket mer av tysta protester, som i Maltz & 

Borkers (1982) studie, är ingenting som syns här. 

 

Tabell 4.9 Upplever du att andra ignorerar vad du säger ibland? 

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Nej, dom lyssnar och bekräftar vad jag sagt 3 (43%) 7 (87.5%) 3 (30%) 3 (60%) 

Ja, främst personer av samma kön som mig 

själv 

1 (14%) 0 1 (10%) 0 

Ja, främst personer av motsatt kön 0 0 0 1 (20%) 

Ja, lika ofta från båda könen 2 (28%) 1 (12.5%) 5 (50%) 0 

Eget svar Ibland    

 

Går vi tillbaks till frågan om huruvida eleverna upplever att de ofta blir avbrutna kan vi här se 

liknande resultat: 77% av männen anser att samtalsparterna lyssnar och bekräftar dem, medan 

endast 35% av kvinnorna svarat samma sak. Den stora skillnaden här, gentemot i tabell 4.7, är 

att ingen av eleverna upplever att det endast är män som ignorerar dem, medan tre elever av 

blandade genus har menat att det endast händer med kvinnor. Kvinnor upplever alltså i klart 

större utsträckning än männen att de blir ignorerade, medan båda genusgrupperna är överens 

om att det antingen är både männen och kvinnornas fel, eller endast kvinnornas. 

 

Tabell 4.10 Upplever du att du bekräftar den du lyssnar på mycket?  

1, K 1, M 3, K 3, M 

4. Ja 

1. Det händer  

1. Kollar den i 

ögonen 

1. Ibland när det är 

korta frågor 

1. Ja, överdrivet 

mycket 

4. Ja 

1. Ganska ofta 

2. Ibland 

8. Ja 

2. Ja, jag 

försöker i alla 

fall 

1. Ja! 

1. Ja 

1. Mm 

1. Oftast med nickningar 

1. Beror på samtalsämne, 

men jag brukar vara väldigt 

respons- givande genom att 

fokusera blicken på den/de 

jag lyssnar på 
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På frågan om huruvida eleverna upplever att de bekräftar sin samtalspartner har svaren 

konsekvent figurerat någonstans på en skala från ett starkt ”ja” till ett lite vagare ”ibland”, 

eller ”det händer”. Ingen har svarat nekande på frågan, och frekvensen av de olika graderna av 

bekräftelse är tämligen liknande mellan grupperna, både i fråga om ålder och genus. Detta är 

en intressant kontrast till föregående tabell, där flera elever uppger att de blir ignorerade i viss 

utsträckning, trots att de flesta elever upplever att de bekräftar sina samtalsparter. 

 

5.5 Trevlighet och effektivitet 

 

Tabell 5.1 Upplever du att du generellt är trevlig när du pratar?  

1, K 1, M 3, K 3, M 

4. Ja 

2. Ja, oftast 

1. Om jag inte är 

trött eller stressad 

4. Ja 

1. Det beror på vem 

jag pratar med 

2. Ibland 

1. Nej 

3. Ja 

1. Ja, oftast 

2. I de flesta 

sammanhang 

1. Jag försöker 

1. Ja, mot folk jag 

inte känner 

1. Ja, mer mot folk 

jag inte känner 

1. Ja, fast det beror 

på vem man pratar 

med. Med vänner 

pratar man ju 

mycket sarkastiskt 

och skämtsamt 

1. Beror på, med 

kompisar tror jag i 

alla fall 

3. Ja 

1. Jadå 

1. Beror sig på vem 

 

Det mest utmärkande bland dessa svar är dels att endast en person svarat nej, och att denne 

var en man och dels att fler kvinnor valt att utveckla sina svar. I årskurs 1 har alla kvinnor 

svarat jakande, förutom en som specificerat att det kan förändras om hon är trött eller stressad. 

Bland männen svarar ettorna istället att det beror på vem de pratar med, eller att det händer 

ibland, eller att de inte är det alls. Även i årskurs 3 har en man svarat att det beror på vem han 

pratar med, men ingen av mansgrupperna har specificerat vilka de är trevliga mot och inte. I 

årskurs 3 har tre tjejer indikerat att de är trevligare mot främlingar än vänner, medan en 

istället skrivit att hon är trevligare mot vänner. 
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Tabell 5.2 Upplever du att du generellt är effektiv när du pratar? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

4. Ja 

1. Vet ej 

1. Sällan 

1. Beror på 

situationen 

1. Ja! 

1. Absolut 

5. Ja 

1. Ibland 

 

”Ja” 

”Ibland” 

”Tror det” 

”Vet inte riktigt” 

”Nej” 

” Nej. Jag säger ofta 

en massa onödiga 

ord som: typ, 

liksom, och jag gör 

meningar onödigt 

långa” 

”Nej, inte alltid, jag 

kan gå runt det jag 

vill komma till 

ibland för att jag inte 

vågar fråga” 

”Nej, jag tar 

omvägar och tar god 

tid på mig. Mamma 

brukar säga att ingen 

kommer orka lyssna 

om jag inte skärper 

mig haha” 

”Nej, Har ofta 

ganska 

komplicerade 

förklaringar när jag 

pratar” 

 

1. Ja 

1. Njae 

1. Inte speciellt 

1. Nej 

1. Kan sitta och 

prata om ett och 

samma ämne i flera 

minuter, fast det 

skulle kunnat blivit 

förklarat på några 

sekunder. Gillar att 

prata så ibland blir 

det väldigt 

ineffektivt på det 

sätt att att jag pratar 

FÖR MYCKET 

 

Först och främst bör här konstaterats att markant fler män svarat jakande på sin effektivitet, 

medan fler kvinnor uttryckt tveksamhet. Vad som vidare är nästan ännu mer talande är det 

faktum att majoriteten av alla män inte bara sagt att dom är effektiva, utan att de även varit 

det. Med endast två undantag har alla män svarat med ett enda ord, och den ena av 

undantagen använde sig bara av två. I kontrast har hälften av tjejerna använt sig av fler än ett 

ord, och flera av dem har gett längre utläggningar om hur och varför de inte anser att de talar 

effektivt. 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

  

Tabell 5.3 Upplever du att du är förolämpande när du pratar? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

1. Ibland, utan att 

mena det, men inte 

så ofta 

4. Nej 

1. Nej! 

1. Ja 

1. Bara med flit 

1. Ja, när det är 

match 

1. Det beror på 

1. Kan hända 

3. Nej 

1. Ja mot mina nära 

vänner men vi pratar 

ju så. Annars är jag 

inte det =) 

5. Nej 

1. Nej, men andra 

kanske tycker det? 

1. Nej, det hoppas 

jag inte 

1. Ibland upptäcker 

jag att det jag säger 

kan tolkas på 

förolämpande sätt 

men det var inte det 

som jag menade 

 

2. Nej 

1. Nej, inte speciellt 

1. Ibland 

1. Aldrig! Om det 

inte är ett skämt och 

den andre är med på 

det och vet om att 

jag skojar 

Även här kan noteras en skillnad i att den enda tjej som svarat jakande har specificerat att det 

bara är med vänner. Vissa av kvinnorna har även uttryckt reservation för att de eventuellt kan 

vara det, men att de i så fall inte menar det. Hos männen har, i kontrast, ett par stycken svarat 

jakande, eller att det händer ibland. Här kan man även notera en skillnad i åldersgrupperna, 

där de yngre männen uttrycker jakande i klart större utsträckning. 
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6. Jämförande resultatanalys av båda enkäterna 

Efter att studerat hur eleverna upplever sitt egna språkbruk ska jag nu jämföra dessa resultat 

med elevernas föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. I enkät 2 fick eleverna 

fylla i en tabell med diverse språkfenomen, där de ombads gradera vart och ett av dessa på en 

skala från mycket kvinnligt till mycket manligt, med neutralt i mitten. I sammanställningarna 

jag kommer att visa nedan för att illustrera resultaten har jag använt exakt samma tabell som 

eleverna fått, och fyllt i denna med färgkodade prickar för att visa hur svaren har fördelats. En 

prick betyder alltså en elev, och förhoppningsvis kan tabellen ge en översikt över huruvida 

eleverna tycker att vissa språkfenomen är manliga eller kvinnliga. Den översta ljusgröna 

raden representerar kvinnorna i årskurs 1, och den mörkgröna rad två representerar kvinnorna 

i årskurs 3. Under dessa finns en ljust orange rad för männen i årskurs 1, följt av en mörkare 

orangebrun rad för männen i årskurs 3. Denna färgkodning finns där för att man ska kunna se 

eventuella skillnader i hur de olika svarsgrupperna har svarat. 

6.1 Föreställningar om uttal och grammatik 
 

Tabell 6.1 - Föreställningar om uttal och grammatik 

K, åk 1, K, åk 3 

M, åk 1, M, åk 3 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite manligt Mycket 

manligt 

Vårdat uttal   

●●● 

 

● 

●●●● 

 

●●● 

●●●●● 

●●● 

●●●●●●●● 

● 

 

 

● 

    

     

Invecklat språk  

● 

 

●● 

●●● 

●● 

●●●●●●● 

●●●●●●● 

●●●●● 

● 

 

 

●● 

    

     

 

Språkliga fel (i 

t.ex. grammatik 

eller ord) 

 

 

 

 

 

 

● 

 

●●● 

●●●●● 

●● 

 

●● 

●●●●● 

●●●● 

●●●● 

● 

 

● 

● 

Bra skrivförmåga ● 

●● 

●● 

●● 

●●●● 

●●● 

●●●● 

●● 

●● 

●●●●● 

●● 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrekt grammatik ● 

 

 

 

 

●●●●● 

●●●● 

●●● 

●●●●●● 

●●●●● 

●●●● 

●● 
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Intressant att notera här är att medan den självevaluerande enkäten visade att det knappt fanns 

någon skillnad mellan genusgruppernas uppfattning om sin egen grammatik och sitt uttal så 

kan vi i enkät 2 se tydliga markeringar för att eleverna upplever att vårdat uttal, invecklat 

språk, bra skrivförmåga och korrekt grammatik är språkfenomen som lutar klart åt det 

kvinnliga hållet, medan språkliga fel är något som förknippas med män. Det finns alltså en 

tydlig föreställning hos eleverna om att tjejer över lag ska ha bättre språkbruk än killar, trots 

att kvinnorna själva i undersökningen inte nämnvärd upplevde sig annorlunda än vad männen 

gjorde. Detta skulle givetvis kunna bero på att eleverna när de svarat om sig själva haft olika 

relativa skalor, där kvinnorna satt högre måttstockar att mäta sig mot än männen, och därför 

ansåg sig ligga på samma nivå som männen som kanske mätt sig mot lägre måttstockar. Detta 

argument kan styrkas av det faktum att de kvinnliga respondenterna i långt större utsträckning 

valt att utveckla sina svar, medan männen oftare svarat mer kortfattat. Denna skillnad tyder på 

skilda ambitionsnivåer mellan genusgrupperna, och kan förklara varför det anses kvinnligt 

med bra språkbruk, medan kvinnorna själva inte upplevde sitt språkbruk annorlunda än vad 

männen gjorde. Det kan också vara så att klasserna som deltagit i undersökningen är 

undantagsfallen som inte passar in i mallen av hur de tror att män och kvinnor ska bete sig. 

Eller så kanske det helt enkelt finns föreställningar om hur genusstereotyperna ser ut, som inte 

stämmer med verkligheten. Det enda vi kan säga helt klart om denna del i undersökningen är 

att av ett eller annat skäl så skiljer sig elevernas föreställningar om genuset från deras 

föreställningar om sig själva. 

6.2 Föreställningar om slang och svordomar 

I resultaten från enkät 1 framkom att kvinnorna i årskurs 3 ansåg att de använde mindre slang 

än vad männen ansåg sig göra, och att denna skillnad var något som framkommit med tiden, 

då båda genusgrupperna i årskurs 1 var på en mer jämn nivå. Männen hade en tydlig skillnad 

mellan åldersgrupperna, där de äldre ansåg att de använde klart mer slang än vad de yngre 

gjorde. Översiktligt sett över båda åldersgrupperna hade fler kvinnor än män dock svarat att 

de använder slang ofta. Även när det gällde svordomar och ord från andra språk hade aningen 

fler kvinnor svarat att de ofta använde sig av dessa.  

Som vi kan se i tabellen nedan visar det sig dock att svordomar är något som eleverna 

anser vara främst manligt, vilket återigen visar på en kontrast i elevernas bild av sitt eget 

språkbruk, och i deras föreställningar om de sociala stereotyperna. Att använda ord från andra 

språk ansågs aningen mer kvinnligt dock, vilket överensstämmer med resultaten från enkät 1. 

Trots att fler kvinnor uppgett att de anser att de använder mer slang och svordomar än männen 
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så har eleverna tydligt visat att tufft, eller hårt, språk är något som klassas som manligt, 

medan kvinnorna förväntas bruka mer trevligt och sött språk. Vilken av dessa grupper 

svordomar och slang hör hemma i kan visserligen diskuteras eftersom det inte är en exakt 

vetenskap, men det är inte orimligt att tänka sig att de flesta skulle klassa dessa ordtyper som 

tuffa/hårda snarare än trevliga/söta. Det är även intressant att notera att endast en kvinna 

använde sig av ordet sött då de fick beskriva sin egna språkstil, medan orden tillmötesgående 

och tuff återfanns inom båda genusgrupperna. 

 

Tabell 6.2 Föreställningar om slang och svordomar 

K, åk 1, K, åk 3 

M, åk 1, M, åk 3 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite manligt Mycket 

manligt 

Svordomar  ● ●●● 

●● 

●●●●● 

●● 

● 

●●●●● 

●●● 

● 

●● 

●●● 

 

●● 

Använda ord från 

andra språk 

 

 

 

● 

● 

●●● 

●●● 

● 

●●●● 

●●●●●●● 

●●●● 

●● 

● 

 

● 

● 

 

 

 

 

Tufft/hårt språk  

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

● 

 

●●●● 

●●●●●●● 

●●●●● 

●●● 

● 

●●● 

●● 

●● 

Trevligt språk ● 

● 

 

 

●●●● 

●●●● 

●● 

●● 

●● 

●●●●● 

●●●●●● 

●●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sött språk ●●● 

●●●●●● 

●● 

●●● 

●●● 

●●●● 

●●●●●● 

●● 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursäktande språk ●●● 

 

● 

 

●● 

●●●●●●● 

●●●●● 

●●● 

●● 

●●● 

●● 

●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordet ”tja” (som 

hälsning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

●● 

●●● 

● 

●●●● 

●●●●●●● 

●●● 

●●● 

●● 

● 

●● 

● 

Ordet ”läget” (som 

hälsning) 

 

 

 

 

 

 

● 

●●● 

●●● 

●●●●● 

●●●●● 

● 

● 

●● 

●●●● 
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  ● ●●● ● 

Ordet ”hej” ●●● 

● 

 

● 

●● 

●●● 

●● 

●● 

●● 

●●●●●● 

●●●●●● 

●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordet ”hejsan” 

●● 

 

 

 

● 

●●●●●●●● 

●●●● 

●● 

●● 

● 

●● 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

Även när det gäller hälsningar råder en enhetlig idé om vad som är manligt och kvinnligt. 

Med ett enda undantag har samtliga elever klassat hej och hejsan som neutralt till kvinnligt , 

och tja och läget som neutralt till manligt. Personligen blev jag mest förvånad över deras syn 

på hej eftersom jag levde i en illusion av att just detta ord var det ultimat neutrala, och det 

som de flesta använde. I resultaten från enkät 1 har hälften av alla män skrivit upp ”hej” som 

ett ord de använder ofta, men ändå klassar flera av dem detta som kvinnligt. Det är också 

intressant att se att ”läget” klassas som typiskt manligt, då ingen av mansgrupperna har använt 

sig av detta ord, och det närmaste alternativet som kan återfinnas i elevernas svar går att hitta 

hos två av kvinnorna som angett ”wassup?” som vanlig hälsningsfras.  

Om man ser till elevernas ordval kan man dessutom notera att de enda två 

svordomarna/olämpliga ord som återfinns har skrivit ner av kvinnor (”vad fan gör du här?” 

och ”nigga”), vilket går helt emot att eleverna anser att svordomar är en manlig företeelse. 

6.3 Föreställningar om interaktion 

I både min och Holmes (1995) studie visade det sig att kvinnorna upplevde att de både fick 

och gav mer komplimanger än vad männen gjorde. Detta reflekteras i tabellen nedan, där vi 

kan se att båda fenomenen klart kategoriseras som mer kvinnliga. 

 

Tabell 6.3 Föreställningar om komplimanger, frågor och pronomen 

K, åk 1, K, åk 3 

M, åk 1, M, åk 3 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite manligt Mycket 

manligt 

Få komplimanger ●● 

●●●●●● 

 

● 

●●●● 

●●● 

●● 

● 

● 

● 

●●●●●● 

●●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge komplimanger ●● 

●●●● 

● 

 

●● 

●● 

●●● 

●●● 

●●●● 

●●●● 
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●●● ● ●  

Ordet ”jag” ● 

 

 

 

● 

● 

 

 

●●●●● 

●●●●●●●● 

●●●●●●● 

●●● 

 

● 

● 

●● 

 

 

 

 

Ordet ”vi” ● 

 

 

 

● 

●●●●●● 

●●● 

●● 

●●●●● 

●●●● 

●●●●● 

●●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga mycket  

 

● 

● 

●●● 

●●● 

● 

● 

●●●● 

●●●●●●● 

●●●●● 

●● 

 

 

● 

● 

 

 

 

 

 

I min undersökning upplevde kvinnorna att de i långt längre utsträckning än männen använde 

sig av pronomen som inkluderar andra individer (vi och du), medan männen upplevde att de 

använde sig mer av jag och man. Detta är ett mönster som i delvis upprepas i tabell 6.3 ovan, 

där vi utan tvekan lutar åt det kvinnliga hållet, medan jag ligger mer neutralt till.  

Vad gäller frågorna gav enkät 1 ett relativt otydligt resultat där båda grupperna svarat i 

liknande frekvenser, både när det gäller jakande och nekande. Trots denna likhet i 

uppfattningen kring det egna språkbruket verkar eleverna i enkät 2 vara relativt eniga om att 

det är övervägande kvinnligt att ställa frågor. 

6.4 Föreställningar om dominans  

I resultaten från enkät 1 framkom en tydlig kontrast mellan männen och kvinnornas svar när 

de ombads berätta hur de gör om de vill få ett fönster stängt. Männen var klart 

överrepresenterade när det gäller att ta tag i saken själv eller att ge ut order till andra att sköta 

saken, medan kvinnorna var överrepresenterade i alternativen som baserades på att fråga 

andra närvarande. Detta bekräftade Goodwins (1988) studie som även den noterade att 

männen tenderade att ge order eller göra saker själva, medan kvinnorna la fram förslag, 

ställde frågor eller sökte konsensus. 

Det intressanta när man jämför dessa entydiga resultat med tabellen nedan är att 

elevernas uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt skiljer sig lite från verkligheten. 

Det ses endast som något mer manligt att sätta sig över andra, trots att endast män uppgett att 

de skulle stänga fönstret själva utan att rådfråga de andra närvarande först. Att ge order (som 

också var klart överrepresenterat av män i enkät 1) ses bara som något mer manligt än 

kvinnligt, och att kräva saker ses som tydligt övervägande kvinnligt. Trots att majoriteten av 
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kvinnorna i den egna självuppskattningen uppgett att de går den mer diplomatiska vägen så 

ses det alltså som kvinnligt att kräva saker, och delvis kvinnligt att ge order. Det enda 

språkliga fenomen som motsvarar resultaten från enkät 1 är att det anses övervägande 

kvinnligt att be om saker, vilket å andra sidan är en intressant kontrast mot att det även var 

kvinnligt att kräva saker. Detta skulle tyda på en uppfattning om att kvinnor är väldigt 

omväxlande, och/eller att män helt enkelt varken ber eller kräver saker, utan tar det i egna 

händer. 

 

Tabell 6.4a - Föreställningar om samarbete, order och förslag 

K, åk 1, K, åk 3 

M, åk 1, M, åk 3 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite manligt Mycket 

manligt 

Att sätta sig över 

andra 

 

 

 

 

● 

●●● 

●● 

 

●●● 

●●●●● 

● 

 

●● 

● 

●●●●● 

●●● 

 

●● 

 

●● 

Ge order ● 

 

 

 

 

●●● 

● 

● 

●●● 

●●● 

●●●● 

 

●● 

●●● 

● 

●●● 

● 

● 

●● 

● 

Kräva saker ● 

●● 

 

●● 

 

●●● 

●● 

 

●●●● 

●●● 

●●●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

● 

 

 

 

 

Be om saker ● 

●● 

 

 

● 

●●●●● 

 

●●● 

●●●●● 

●●● 

●●●●●●●● 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

Vad gäller tävlande språk visade enkät 1 att det främst var männen som startade detta, och att 

nästan hälften av kvinnorna upplevde att konversationer ofta blev tävlande, och att de inte 

uppskattade detta. Som synes i tabellen nedan stämmer resultaten mellan de båda enkäterna 

rätt så väl. Det ses främst som manligt att använda sig av tävlande språk, men det finns 

undantag som ser detta som något kvinnligt. 

Om en ser till tveksamheter, eller undvikande språk, visade enkät 1 inte på några större 

skillnader mellan genusgrupperna, utan snarare mellan åldersgrupperna. Trots detta anses 

undvikande språk vara ett övervägande kvinnligt fenomen i tabellen nedan. 

Detsamma gäller för tysta protester, som enligt enkät 1 förekom lika sällan i båda 

genusgrupperna, men som enligt enkät 2 är klart övervägande kvinnligt att göra. Detta är bara 
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ett av många exempel i min studie som kan få en att fråga sig huruvida skillnaderna mellan de 

båda resultaten beror på att eleverna har dålig uppfattning om sitt egna språkbruk, om de råkar 

vara undantagsfallen från de normativa stereotyperna, eller om föreställningarna om 

stereotyperna helt enkelt är felaktigt. Intressant att notera är att deras föreställningar om vad 

som är kvinnligt respektive manligt oftare följer forskningsresultat från andra studier, så som 

Borkers (1982) som sa att kvinnor är de som använder sig av tysta protester, än vad deras 

självuppskattningsenkät gör. Det är alltså inte orimligt att anta att orsaken till differenserna 

alltså är antingen dålig självuppskattningsförmåga, eller att eleverna är tämligen onormativa 

på vissa punkter. 

 

Tabell 6.4b - Föreställningar om tävlande, protester och undvikande språk 

K, åk 1, K, åk 3 

M, åk 1, M, åk 3 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite manligt Mycket 

manligt 

Tysta protester ● 

●●●● 

●●● 

●● 

●● 

●●● 

●●●● 

●● 

●●● 

● 

● 

 

 

● 

 

 

 

 

 

● 

Undvikande språk ● 

 

● 

 

 

●●● 

●●●●● 

●●● 

●●●●●● 

●●●●● 

●● 

● 

 

● 

 

● 

    

    

Tävlande språk  

 

 

 

● 

● 

●● 

● 

●●● 

●●● 

 

● 

● 

●●●●● 

●●●● 

●●● 

●● 

● 

●● 

 

 

I enkät 1 visade det sig att övervägande fler män än kvinnor var bekväma med att höja rösten 

för att få ordet, eller för att få behålla det. På samma linje visade alla kvinnor att de aldrig tar 

ordet med flit, medan vissa av männen gör detta i någon utsträckning. Detta bekräftas av 

enkät 2, där eleverna svarat att det är övervägande manligt att ta ordet, medan det är 

övervägande kvinnligt att ge ordet. 

Vidare kan vi se att eleverna anser att det är övervägande kvinnligt att ignorera vad ens 

samtalspartner säger, vilket stämmer bra överens med tidigare resultat som indikerade att det 

är något vanligare att kvinnor ignorerar en, än vad det är att män gör det. Det är dock 

intressant att ställa detta emot det faktum att det nästan enbart är män som upplever att de inte 

ignoreras, utan blir bekräftade när de talar. Detta betyder alltså att det är främst kvinnor som 

blir ignorerade, men även främst kvinnor som ignorerar. Det är även intressant att se på detta 
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utifrån ljuset av tabell 4.10 där alla elever, oavsett kön, ansett att de bekräftar sin 

samtalspartner, åtminstone ibland. 

 

 Tabell 6.4c - Föreställningar om turtagning och bekräftelse 

K, åk 1, K, åk 3 

M, åk 1, M, åk 3 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite manligt Mycket 

manligt 

Ta ordet  

 

 

 

● 

●●●● 

 

 

●●● 

●●● 

●●● 

●● 

●●● 

●● 

●●●●● 

●● 

 

● 

 

●● 

Ge ordet  

 

● 

 

●● 

●● 

●● 

●● 

●●●● 

●●●●●●● 

●●●●● 

● 

 

● 

 

●● 

 

 

 

 

Hålla med ●● 

●●● 

 

 

●● 

● 

● 

●●● 

●●● 

●●●●● 

●●●●●● 

 

 

 

● 

●● 

 

● 

 

 

Säga emot ● 

● 

 

 

 

 

●● 

●●● 

●● 

●●●●●●● 

●●● 

 

●●● 

● 

●● 

●● 

● 

● 

● 

 

Ignorerande av vad 

samtalspartner 

säger 

 

● 

● 

 

●● 

●●●● 

●●●● 

● 

●●● 

● 

●●● 

●●●● 

● 

●●●● 

 

 

● 

 

 

 

 

6.5 Föreställningar om trevlighet och effektivitet 

Vad gäller både trevlighet och förolämpningarna har genusgrupperna varit rätt konsekventa. 

Bland tjejerna är svaren främst åt det trevliga hållet, och de få personer som svara att de är 

förolämpande/inte trevliga har specificerat vilka omständigheter detta i så fall skulle bero på. 

Bland männen fanns ett par stycken som menar att de är förolämpande eller icke-trevliga, utan 

att förklara när eller varför detta skulle vara fallet. I linje med detta visar tabellen nedan att 

eleverna anser att förolämpningar är ett något mer manlig fenomen, medan uppmuntrande är 

mer kvinnligt 

Vad gäller effektiviteten var enkät 1 väldigt talande då eleverna inte enbart visade på en 

stor skillnad i vad de ansåg om sig själva, utan även i hur de förklarade detta. Männen var 

solklart genomgående mer effektiva än kvinnorna, men trots detta har eleverna i enkät 2 inte 
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sett detta som en särskilt utmärkande manlig tendens. Som synes i tabellen nedan har de flesta 

svarat neutralt på frågan, och endast några fler elever har svarat att det är manligt snarare än 

kvinnligt. 

 

Tabell 6.5 - Föreställningar om effektivitet och trevlighet 

K, åk 1, K, åk 3 

M, åk 1, M, åk 3 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite manligt Mycket 

manligt 

Effektivt tal ● 

 

 

 

● 

●● 

 

 

●●●● 

●●●●●● 

●●●●●●● 

●● 

● 

●● 

 

●● 

 

 

● 

● 

Förolämpningar  

●● 

 

 

 

 

● 

 

●●● 

●●●●● 

●●● 

● 

●●●● 

 

●●●● 

●●● 

 

●●● 

 

● 

Uppmuntrande av 

andra 

●● 

●●●● 

 

●● 

●● 

●●● 

●●● 

 

●● 

●● 

●●●●● 

●● 

 

● 

 

● 
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7. Attityder till sexolekter 

Efter att ha undersökt dels hur eleverna personligen använde språket, och dels vad de hade för 

föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt, så ville jag se hur deras attityder till 

sexolekter såg ut. Jag valde att göra detta dels genom att fråga hur eleverna upplevde sitt eget 

språkbruk, ur en genusaspekt, och dels genom att rakt ut fråga vad de anser om sexolekter. 

Den första frågan löd ”tycker du att du pratar mest manligt eller kvinnligt?” och redan 

här kan vi se intressanta tendenser i tabellen nedan. Majoriteten av båda genusgrupperna har 

svarat i enlighet med sitt upplevda kön, men betydligt fler kvinnor har svarat avvikande saker, 

så som ”neutralt”, eller ”blandat”, eller till och med ”neutralt till manligt”. Endast en man har 

erkänt att han har vissa mer kvinnliga inslag, medan alla andra män svarat att de talar manligt, 

eller (i ett fall) ”mest manligt”. Detta kan förklaras genom den maskulinitetshegemoni som 

råder i samhället (Franck 2007), där vi sätter maskulinitet som en norm, och det ”högre”. Det 

är därför inte orimligt att ”de lägre” kvinnorna rättar sig efter rådande normer och anammar 

manliga språktendenser, medan få män vill ”sänka” sig till den kvinnliga nivån.  

I tabell 7.2 på nästa sida kan vi se en betydligt mindre skillnad, där tre av kvinnorna 

(d.v.s 17.5%) har svarat neutralt, medan två av männen (15.5%) har svarat neutralt eller 

”varken eller”. Detta skulle kunna förklaras med att talspråk lämnar mer utrymme för 

sociolektiska/dialektala skillnader än vad skriftspråk gör. 

 

Tabell 7.1 Tycker du att du pratar mest manligt eller kvinnligt? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
5. Kvinnligt 

1. Blandat 

1. Både och 

6. Manligt 

1. Beror på 

situationen, men 

mest manligt 

1. ? 

3. Kvinnligt 

1. Mest kvinnligt 

1. Neutralt, beror på vilka jag 

pratar med och samtalsämnet 

1. Jag pratar på mitt sätt 

1. Blandat, oftast kvinnligt tror 

jag 

1. Kvinnligt med inslag av 

manligt  

1. Neutralt till manligt. Beror 

dock på vem man pratar med 

1. Neutralt 

3. Manligt 

1. Manligt överlag- 

men inte 

supermacho 

1.Ganska neutralt, 

vissa saker är mer 

manligt/mer 

kvinnligt 
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Tabell 7.2 Tycker du att du skriver mest manligt eller kvinnligt? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
7. Kvinnligt 6. Manligt 

1. Varken eller 

1. ? 

3. Neutralt 

5. Kvinnligt 

1. Jag skriver så här 

1. Oftast kvinnligt 

4. Manligt 

1. Neutralt, är ganska 

duktig på skrivande 

 

På frågan om vilken genusgrupp som tar upp mest samtalstid i könsblandade diskussioner 

blev resultaten väldigt intressanta. Som vi kan se i tabellen nedan har majoriteten av eleverna 

svarat kvinnor, med undantag från männen i årskurs 3 som övervägande svarat män. 

Intressant är att i båda kvinnogrupperna har eleverna svarat både män och kvinnor, med 

övervägande andel svar på det senare. Bland männen ser vi tvärtom att ingen man i årskurs ett 

har svarat män, och endast en man har svarat kvinnor. Kvinnorna tycks alltså enligt dessa 

resultat övervägande anse att de som svarsgrupp tar upp mest samtalstid, medan männen med 

åldern går från att anse att det är kvinnor, till att anse att det är män. Huruvida denna 

förändring beror på åldersskillnaden eller på gruppdynamiken i de olika årskurserna är dock 

svårt att svara på.  

 
Tabell 7.3 Vilka tycker du tar upp mest samtalstid i könsblandade diskussioner- män eller 

kvinnor? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
1. MÄN! 

1. Beror på 

samtalsämnet 

2. Kvinnor 

1. Neutralt 

1. Båda 

1. Vet inte 

6.Kvinnor 

1. Beror på 

1. Kvinnor, fast 

beror på 

sammanhanget 

6. Kvinnor 

1. Män 

1. Beror på personerna, kan bli 

väldigt lika eller väldigt 

mycket av den ene eller den 

andre 

1. Egentligen båda men mer åt 

män-hållet 

1. Brukar inte prata i grupp 

1. Män 

1. Män, åtminstone 

bland de jag umgås 

med 

1. Beror på ämne, 

män 

1. Kvinnor, ett jävla 

tjat 

1. Inget svar 

 

Vid frågan om huruvida det finns skillnader mellan hur kvinnor och män pratar har de  flesta 

elever svarat ”ja”, och resten har svarat ”ibland” eller ”lite”. Detta bekräftar vad tidigare 

resultat visat- att det finns en tydlig idé om åtskilda sexolekter och hur dessa skulle se ut. Som 

en sidokommentar kan man notera att en av kvinnorna specificerat att ”män ofta är mer 

kortfattade”, vilket i många fall i denna undersökning stämmer, och vilket tabellen nedan 

illustrerar bra. Medan en del av kvinnorna har utvecklat sina tankar har männen svarat 

kortfattat. Detta är ett intressant återkommande tema, där det i flera tabeller finns en man som 

utmärker sig med att skriva en lite längre förklaring (i denna tabell hela fyra ord, gentemot de 

andra männens enstaka ord), och det är även denna man som är den enda som svarat att han 
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ibland använder kvinnliga språkdrag när han talar. Detta visar på att eleverna inte enbart har 

föreställningar om hur saker ser ut, utan att de även exemplifierar detta genom hur de väljer 

att svara på frågorna. 

 
Tabell 7.4 Tycker du att det finns skillnader mellan hur kvinnor och män pratar? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
5. Ja 

1. Lite! 

1. Ja, men 

endast lite 

7. Ja 

1. Ibland 

5. Ja 

1. Ja, absolut 

1. Ja, när man pratar med nära vänner (inte 

proffesionellt) 

1. Jag tror män ofta är mer kortfattade 

1. Ja, och skillnader mellan hur kvinnor och 

kvinnor samt män och män pratar 

1. Generalisering: Ja 

3. Ja 

1. Ja! 

1. Ja det finns 

det 

 

När det gäller frågan om huruvida eleverna tyckte att eventuella språkskillnader mellan könen 

var något bra eller dåligt har svaren övervägande varit ”bra”. En del har svarat varken 

eller/både och, och de få som specificerat på varför det skulle vara dåligt har fokuserat på 

risken för missförstånd. Ingen av eleverna har tagit upp maktaspekten, trots att gruppen i 

helhet visat tydliga föreställningar om saker som ändå kan ses som dominansaspekter, så som 

att de anser att män oftare tar ordet och ger order, medan kvinnor oftare frågar om saker. 

Detta kan vara en indikation på att eleverna är omedvetna om de maktstrukturer som 

uppkommer och bibehålls i och med skillnaderna mellan de olika sexolekterna. 

 
Tabell 7.5 Om du anser att det finns skillnader mellan hur män eller kvinnor pratar, tycker du 

att detta är något bra eller dåligt? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
2. Bra 

1. Bra till viss 

del 

1. Varken bra 

eller dåligt 

1. Både och 

1. Påverkar mig 

inte tillräckligt 

för att jag ska 

bry mig 

1. Ingen större 

skillnad 

5. Bra 

2. Varken 

eller 

1. Inget 

svar 

1. Bra  

1. Bra och dåligt, det bra är att kvinnor 

kan prata mer och djupa saker men vi 

kan även säga dummare saker åt 

varandra 

1. Det är inget jag tänker på 

1. Både och 

1. Beror på. I vissa situationer kan det 

nog vara bra. Men annars tycker jag inte 

att det ska vara några skillnader 

1. Bra. Man måste veta när man ska 

anpassa sig och ändra sig 

1. Något bra, bägge könens talesätt 

fyller ut varandra 

1. Det är ofta olika från person till 

person så svårt att säga 

1. Lite dåligt- kan bli svårt att förstå 

2. Bra 

1. Bra! 

1. Det är både 

bra och dåligt 

1. Bra och 

dåligt, kan bli 

lite 

missförstånd 
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ibland 

1. Bra, alla kan inte vara lika. Kontraster 

är kul 

 

I tabell 7.6 nedan ger svaren i samtliga svarsgrupper väldigt sprida åsikter och ingen grupp 

utmärker sig särskilt mycket åt något håll. Vissa anser att manligt språk är bäst, vissa anser 

kvinnligt. Vissa anser att en blandning vore bäst, och vissa har låtit bli att svara helt. 

Åsikterna är alltså väldigt enhetligt spridda, men vad som istället är utmärkande är det faktum 

att flera personer har specificerat att kvinnligt språk är trevligare/givmildare/lättare att förstå, 

medan flera har pekat ut männens språk som mer tydligt och rakt. Det finns alltså även här 

tydliga föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt, och också spridda åsikter om 

vilket av dessa som är önskvärt. En del elever poängterar vikten av båda, beroende på 

omständigheter, och uttrycker en förståelse av de båda sexolekternas funktion i specifika 

situationer. 

 

Tabell 7.6 Om du anser att det finns skillnader mellan hur män eller kvinnor pratar, vilken 

språkstil tycker du är bäst? Varför? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
1. Kvinnligt, 

därför det är mer 

vänligt och 

korrekt 

1. Kvinnligt, 

låter vettigare 

1. Jag tror att en 

blandning vore 

bäst då det inte 

borde vara 

överdrivet åt 

något håll 

1. Kvinnor, för 

de förstår man 

bättre 

1. Båda är bra 

2. Vet inte 

1. Neutralt 

är nog bäst 

2. Båda är 

lika bra 

1. Båda är 

bra på sitt 

sätt 

1. Trevligt 

språk, 

därför att 

man får en 

bra bild av 

personens 

personlighet 

1. Männens 

2. Inget svar 

1. Den kvinnliga. Mer givmilt och 

inte lika hårt (Detta skiljer sig 

betydligt på vilka personerna är!) 

1. Det manliga mer än det kvinnliga, 

men beror på situationen och vilka 

man pratar med 

1. Beror på situationen 

1. Jag tror jag gillar det manliga 

mer. Mindre skitsnack och dryga 

kommentarer. Inga tysta protester 

för sånt suger 

1. Min, för den förstår jag 

1. Beror alldeles på situationen. 

Manligt är avslappnat. Kvinnligt 

mer seriöst. 

1. Det är situationsberoende, kvinnor 

pratar mer ödmjukt och kan väcka 

sympati medan män använder sig av 

mycket bestämt sätt att tala. Båda 

behövs. 

1. Beror på situationen 

1. Det beror på i vilket sammanhang. 

I en ”nöjeskonversation” kan det 

vara kul om man drar ut på 

meningar 

1.Inget svar 

1. Kvinnans, tar 

mindre plats och 

är vänligare 

1. Manligt. 

Tydligt och mer 

rakt 

1. Bra med 

variation => 

utveckling 

1. Beroende på 

situationen 

1. Det finns 

godbitar hos 

båda, men jag 

gillar männen 

sätt bäst. T.ex. 

att man är lite 

mer rakt på sak 
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8. Vidare diskussion och slutsats 

Det finns många väldigt intressanta aspekter att notera i resultaten från undersökningen. Bland 

annat finns det en del tydliga tecken på en etablerad hegemoni inom elevgrupperna. Bland 

annat har vi sett att det framförallt är män som är bekväma med att höja rösten för att ta ordet, 

eller med att avbryta andra. Lakoff (1995) förklarar detta med att det finns en outtalad regel 

som säger att endast en person i taget talar och att man väntar på sin tur, men att som i alla 

maktsituationer så tar sig människor i maktpositioner rätten att bryta mot dessa grundläggande 

regler. Att det alltså övervägande är männen som höjer rösten eller tar ordet från andra kan 

förklaras med en maskulinitetshegemoni som underförstått ger dem rätten att göra detta. Om 

man översiktligt tittar på olika normbrott i undersökningen är kvinnornas största bidrag att 

använda sig något mer av slang än vad männen gör. 

När det gäller förolämpningar visar resultaten att män i större utsträckning upplever att 

de använder sig av dessa, och att de i kontrast till flera kvinnor inte ursäktande förklarar att 

det i så fall inte är meningen.  

I frågan om hur eleverna bär sig åt för att få ett fönster stängt kan vi även där se en 

tydlig maktstruktur, eftersom endast männen var de som själva skulle stänga fönstret utan att 

först ha bett sin omgivning om tillåtelse. På samma linje visar undersökningen även att 

männen i klart större utsträckning upplever att andra låter dem tala klart utan att avbryta, 

vilket förstärker bilden av en tydlig maskulinitetshegemoni. 

Alla resultat tyder dock inte på denna återkommande maktstruktur, utan en del frågor 

fick istället relativt jämlika svar. Frågan om kioskbeställningar, som var den som fått mig att 

fundera på dessa språkliga maktstrukturer från början, gav till exempel väldigt lika resultat 

från båda genusgrupperna. Detta skulle kunna förklaras med att eleverna i svarsgrupperna är 

väldigt lika i just den situationen, men det skulle även kunna förklaras med att svaren i en 

skriven formell enkät skiljer sig från verkligheten. Det kan vara så att det finns en inlärd, 

undermedveten illusion om vad man bör säga i en sådan situation, varpå eleverna svarat enligt 

denna modell, medan de i verkligheten kanske hade sagt något annat. 

Maltz & Borker (1982) noterar ett flertal klassiska särdrag inom respektive sexolekt och 

menar bland annat att kvinnor är mer benägna att ställa frågor, att uppmuntra och bekräfta den 

andra talaren, samt att använda pronomen ”du” och ”ni”. Männen i kontrast är mer benägna 

att avbryta sina kvinnliga samtalsparter, att ignorera vad andra säger, samt att fatta beslut 

istället för att ge förslag. I stora delar bekräftar även min undersökning dessa stereotyper, och 

olika förklaringar till dessa fenomen har i stort kretsat kring olika dominansteorier. 



 41 

 

  

Zimmerman & West (1975) menar till exempel att beteendena beror på männens maktposition 

i samhället, som återspeglas i språket, eftersom männen genom sitt språkbruk kan fortsätta att 

utöva och cementera sin makt. Fishman (1978) är inne på samma spår, men menar att det 

främst handlar om att etablera könsroller och differentiera dessa från varandra, eftersom 

männens makt på detta sätt bibehålls. Lakoff (1975) är inne på ett liknande spår och menar att 

kvinnor uppfostras till att tala kvinnligt, vilket i sin underställda roll blir en kontrast till att de 

även förväntas vara vuxna. Språket de tvingas lära sig uttrycker då exakt samma osäkerhet 

som kvinnorna själva upplever genom sin förväntade könsroll som samtidigt osjälvständig 

och vuxen. Maltz & Borker (1982) menar att utöver dessa förklaringar kan man även hitta 

sociala konstruktioner som anledning. Män och kvinnor, menar de, växer helt enkelt upp i helt 

olika språkliga subkulturer och lär sig tala på ett visst sätt, utan att vara medveten om 

maktstrukturerna detta cementerar. Som eleverna själva i undersökningen noterat (se tabell 

8.5) leder dessa olika subkulturers sociolekter ibland till missförstånd när individer från olika 

subkulturer, d.v.s. män och kvinnor, möts (Maltz & Borker 1982). 

Resultaten och forskningen pekar alltså båda på att det finns distinkta tendenser i de 

olika sexolekterna, men det bör även nämnas att man inte behöver se detta bundet enbart till 

könsroller. William M. O’Barr och Bowman K. Atkins (1980) noterar till exempel att Lakoffs 

äldre benämning ”kvinnospråk” (min översättning) kan bli aningen felaktig. Även om många 

kvinnor generellt påvisar en lägre maktstatus och förtrycks i språk så gäller detta inte alla, 

medan vissa män faller inom samma kategori istället. Saker som socioekonomisk status och 

andra maktaspekter kan också spela in, varpå O’Barr och Atkins (1980) tycker att en ändring 

borde ske, där ”kvinnospråk” istället klassas som ”maktlöst språk”, som även kan inkludera 

vissa män och exkludera vissa kvinnor.  Det blir alltså bristande att påstå att maktstrukturerna 

rakt av kan förklaras med genus, även om detta dock i många fall verkar överordna andra 

maktaspekter, som vi kan se i Candace West (1984) studie där hon visar att manliga läkare 

ofta avbryter patienter, medan kvinnliga läkare i kontrast blir avbrutna av patienten. Den 

traditionella auktoritetssituationen av patient-läkare vänds alltså när läkaren är en kvinna, och 

patienten anser sig ha rätt att avbryta henne. Det går alltså att säga att generellt visar sig 

maktstrukturer i sexolekter genom att männens språk är mer dominerande, medan kvinnornas 

är mer underställt, men att detta inte innebär att alla kvinnor och män faller inom kategorierna 

för sina respektive sexolekter. Detta återspeglas även i elevernas svar, där vissa av kvinnorna 

anser att de talar mer neutralt eller delvis maskulint. 
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9. Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att undersöka huruvida gymnasieungdomar använder språket olika 

beroende på könstillhörighet, om det finns en tydlig föreställning bland dem om vad som 

anses vara kvinnligt och manligt språkbruk, samt hur attityden till sexolekter ser ut bland 

ungdomarna. Undersökningen gjordes i årskurs 1 och 3 på en gymnasieskola, i form av två 

enkäter.  

Den första enkäten fokuserade främst på det egna språkbruket, och resultaten visade 

att det finns tydliga språkliga tendenser i de båda genusgrupperna på flera punkter. Till 

exempel kunde vi se att kvinnor använde pronomen ”du” och ”vi” mer, medan männen 

använde sig mer av ”jag” och ”man”, att männen är mer benägna att ta kommando medan 

kvinnor oftare ber om tillåtelse, att männen oftare får prata klart och blir bekräftade, samt att 

männen var mer kortfattade än kvinnor. Men det fanns också ett par punkter där 

genusgrupperna inte visade på några tydliga skillnader, så som i användandet av ord från 

andra språk, i användandet av slang, samt i artikulation. 

Enkät 2 fokuserade på föreställningar om manligt och kvinnligt språk, samt även på 

attityder till dessa sexolekter. Här kunde vi se i större utsträckning att det fanns en tydlig bild 

av vad som var kvinnligt och manligt, även om detta inte alltid stämde överens om vad 

eleverna rapporterat in om sitt eget språkbruk. Till exempel sågs ordet ”jag” som relativt 

neutralt, trots att det var övervägande män som uppgett att de använder sig av det. 

Vad gäller attityderna till sexolekter kan man se att männen nästan uteslutande anser 

att de talar manligt, medan flera av kvinnorna har svarat att de talar neutralt eller med inslag 

av manligt språk. Detta kan vara en indikation på en maskulin normativitet, där det är mer 

naturligt för kvinnorna att sträva ”uppåt” till männens nivå, än vad det är för männens att 

sträva ”nedåt” till kvinnornas. Detta, tillsammans med flera andra resultat från enkäterna visar 

på en dominansstruktur, där männen sitter högre i hierarkien än kvinnorna. Trots detta har 

ingen av eleverna uttryckt något alls om dominansfaktorer, utan deras enda argument till 

varför skilda sexolekter skulle vara dåligt är för att det kan leda till missförstånd. 
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Bilaga 1 - Undersökningsmaterial 
 

Enkät 1. Hur talar du? 
 

Kodnamn:   

Årskurs:     

Kön du betecknades som när du föddes: 

Könsidentitet (hur ser du på dig själv): 

1. Upplever du att du använder korrekt grammatik när du talar? 

2. Upplever du att du använder korrekt grammatik när du skriver? 

3. Tycker du att du artikulerar tydligt? 

4. Använder du mycket slang? 

A. Nej  B. Ja, ibland  C. Ja, ofta 

5. Vilket/Vilka ord använder du oftast för att hälsa på vänner? 

6. Använder du svordomar?   

A. Nej  B. Ja, ibland  C. Ja, ofta 

7. Använder du ord från andra språk?  

A. Nej  B. Ja, ibland  C. Ja, ofta 

8. Vad skulle du kalla ditt sätt att prata? (T.ex. Korrekt? Avslappnat? Tuff? Sött? 

Tillmötesgående? Välj egna ord som passar dig bäst) 

9. Tycker du att du får mycket komplimanger? 

10. Tycker du att du ger mycket komplimanger? 

11. Du skulle vilja stänga fönstret i ett rum där du sitter med vänner. Vilket av dessa 

alternativ känns mest naturligt för dig? (välj en eller flera alternativ) 

A. Du stänger fönstret. 

 B. Du säger till den som är närmast fönstret att stänga. 

C. Du frågar om någon kan stänga fönstret 

 D. Du frågar om det är okej att du stänger fönstret? 

E. Du säger menande ”Är det inte lite kallt här inne?” 

12. Vad säger du för att beställa en påse chips i en kiosk?  

13. Känner du ibland att konversationer blir lite av en tävling? (I vem som kan mest/är 

värst/har galnast historier/ska bestämam o.s.v.) 

 A. Ja, jag gör den gärna till det 

 B.. Ja, men jag tycker inte om det och startar det aldrig 

 C. Ja, men bara när jag pratar med andra av samma kön 

 D. Ja, men bara när jag pratar med folk av motsatt kön 

 E. Nej, aldrig. 
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14. Tycker du att du ofta använder ord som typ, kanske, eventuellt, skulle kunna eller 

lite? Överdrivet exempel:  ”Man kanske typ skulle kunna ta och öppna lite?” 

A. Nej  B. Ja, ibland  C. Ja, ofta 

15. Känner du dig bekväm med att höja rösten i ett samtal för att få ordet, eller för att 

behålla det? 

16. Tar du ordet från andra, eller väntar du på din tur? 

17. Upplever du att andra tar ordet från dig när du pratar? 

 A. Nej, de låter mig prata klart 

 B. Ja, främst personer av samma kön som mig själv 

 C. Ja, främst personer av motsatt kön 

 D. Ja, lika ofta från båda könen. 

18. Upplever du att du bekräftar den du lyssnar på mycket? (med t.ex. nickningar, 

hummande eller korta kommentarer) 

19. Vilket pronomen tror du att du använder mest av i en dialog? 

A. Jag     B. Du     C. Vi     D. Ni    E. Man   F. Annat 

(T.ex.: ”Ska vi ta och gå?”, ”Jag ska gå nu”, ”Man kanske skulle ta och gå”) 

20. Tycker du att du ofta ställer frågor? 

21. Använder du dig mycket av tysta protester i samtal (t.ex. i protest mot att ha blivit 

avbruten? 

22. Upplever du att andra ignorerar vad du säger ibland? 

A. Nej, de lyssnar och bekräftar vad jag sagt 

 B. Ja, främst personer av samma kön som mig själv 

 C. Ja, främst personer av motsatt kön 

 D. Ja, lika ofta från båda könen. 

23. Upplever du att du generellt är trevlig när du pratar? 

24. Upplever du att du generellt är effektiv när du pratar? 

25. Upplever du att du är förolämpande när du pratar? 

26. Övriga kommentarer eller tankar 
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Enkät 2. Vad tror du är kvinnligt/manligt? 
 

1. Vilka av dessa upplever du som mer manliga/kvinnliga?  

 

 Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite 

manligt 

Mycket 

manligt 

Vårdat uttal       

Svordomar      

Invecklat språk      

Undvikande språk      

Uppmuntrande av andra      

Att sätta sig över andra      

Tävlande språk      

Ta ordet      

Ge ordet      

Språkliga fel (i t.ex. grammatik eller 

ord) 

     

Använda mycket citat      

Hålla med      

Säga emot      

Ge order      

Bra skrivförmåga      

Tufft/hårt språk      

Trevligt språk      

Sött språk      

Ursäktande språk      

Fråga mycket      

Använda ord från andra språk      

Kräva saker      

Be om saker      

Korrekt grammatik      

Ordet ”tja” (som hälsning)      

Ordet ”läget” (som hälsning)      

Ordet ”hej”      
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Ordet ”hejsan” 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite 

manligt 

Mycket 

manligt 

Få komplimanger      

Ge komplimanger      

Ordet ”jag”      

Ordet ”vi”      

Tysta protester      

Ignorerande av vad samtalspartner 

säger 

     

Effektivt tal      

Förolämpningar      

 

2. Tycker du att du pratar mest manligt eller kvinnligt? 

3. Tycker du att du skriver mest manligt eller kvinnligt? 

4. Vilka tycker du tar upp mest samtalstid i könsblandade diskussioner- män eller 

kvinnor? 

5. Tycker du att det finns skilllnader mellan hur kvinnor och män pratar? 

6. Om du anser att det finns skillnader mellan hur män eller kvinnor pratar, tycker du 

att detta är något bra eller dåligt? 

7. Om du anser att det finns skillnader mellan hur män eller kvinnor pratar, vilken 

språkstil tycker du är bäst? Varför? 

8. Övriga tankar/kommentarer? 
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Bilaga 2- Samtliga tabeller 
 

Tabell 1.1 Upplever du att du använder korrekt grammatik när du talar? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
5. Ja 

1. Ofta  

1. Nej  

1. Alltid 

4. Ja 

2. Oftast 

1. Nej 

 

2. Ja 

1. Ja, i de flesta 

sammanhang 

5. Oftast 

1. Nej, inte jämt 

1. Nej, då blir det 

talspråk och väldigt 

lite grammatik 

1. Ja 

2. Oftast 

1. Från och till, 

beror på vem jag 

pratar med 

1. Nej 

 

 

Tabell 1.2 Upplever du att du använder korrekt grammatik när du skriver? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

7. Ja  3. Ja  

4. Oftast 

1. Nej 

6. Ja 

1. För det mesta 

1. Ja. Oftast, men 

inte då jag skriver 

ex. sms 

1. Rätt så ofta (om 

jag vet det korrekta 

sättet att stava på) 

1. Då tänker man 

mer på det så ja 

annars rättar jag 

3. Ja 

1. Oftast 

1. Jag försöker alltid 

göra det 

 

Tabell 1.3 Tycker du att du artikulerar tydligt? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

3. Ja  

2. Ofta 

2. Ibland, beror på 

5. Ja 

1. Nästan 

1. Hyfsat 

1. Ibland 

3. Ja 

1. Jaa för det mesta 

1. Ja, oftast 

1. Mestadels 

1. När jag tala 

snabbt nej, annars ja 

1. Ibland, beroende 

på vem jag pratar 

med 

2. Nej 

2. Ja 

1. Oftast 

1. Relativt ofta 

1. Inte jättetydligt 

 

Tabell 2.1 Använder du mycket slang?  

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Nej 1 5 2 0 

Ja, Ibland 3 3 6 3 

Ja, Ofta 3 0 2 2 

 

Tabell 2.2 Vilket/Vilka ord använder du ofta för att hälsa på vänner? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
5. Hej  5. Hej 4. Hej 2. Hej 
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1. Hallå  

4. Tja 

1. Thjääna  

2. Wassup? 

1. Was happening  

1. Nämen tjäna  

1. Hallå 

3. Tja 

3. Tjena 

1. Tjenaaaa 

1. Tjo 

3. Hallå 

3. Tja  

1. Tjena 

1. Tjo 

1. Hola 

1. Beror helt på vem 

det är 

1. Heeey!! 

1. Vad fan gör du 

här? 

1. Nigga 

1. Hallååå! 

1. Hallåååååå! 

1. Hejhej 

1. Hallå 

3. Tja 

2. Tjenare 

1. Tjabba 

 

Tabell 2.3 Använder du svordomar? 

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Nej 0 2 3 0 

Ja, Ibland 4 5 5 2 

Ja, ofta 3 1 2 2 

Egen kommentar    Sällan 

 

Tabell 2.4 Använder du ord från andra språk? 

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Nej 1 0 1 1 

Ja, Ibland 3 5 4 3 

Ja, ofta 3 3 5 1 

 

Tabell 2.5 Vad skulle du kalla ditt sätt att prata?  

1, K 1, M 3, K 3, M 
4. Avslappnat 

1. Badass 

1. Tufft 

1. Snyggt 

1. Lat 

1. Korrekt 

1. Tillmötes-

gående 

 

6. Avslappnat 

1. Tuff 

1. Invandrare-

språk 

1. Kopparbergska 

4. Avslappnat 

1. Ibland avslappnat.   

2. Mycket 

1. Sött 

1. Tillmötesgående 

1. Bestämt 

1. Vänligt 

1. Anpassat 

1. Inte så pratglad 

1. Kan vara ganska ”dramatisk”. 

Gör ofta ljudeffekter 

1. Högt och alldeles för mycket. 

Beror på VEM man talar med. 

Allt från korrekt till ghetto 

1. Ganska korrekt, lite dialekt 

3. Avslappnat 

1. Dialekt 

1. Tuff 

1. Tillmötes-

gående 

1. Humoristiskt 

1. Positivt 

1. Oftast vänligt, 

i vissa 

situationer 

avslappnat 

 

Tabell 3.1 Tycker du att du får mycket komplimanger? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

3. Ja 

3. Ibland 

1. Nej 

3. Ja 

2. Ibland 

2. Nej 

3. Ja 

1. Ja, lagom mycket 

1. Normalt mycket, 

1. Ja! 

1. Ganska mycket 

3. Ibland 
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1. Om språk, nej, 

inte så ofta 

tänker inte på det 

1. 

Situationsberoende 

1. Sådär 

1. Nja, ibland 

1. Nja, från mina 

kompisar och 

mamma 

1. Det beror på vad. 

Jag är duktig i 

skolan men väldigt 

ful 

 

Tabell 3.2 Tycker du att du ger mycket komplimanger? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

2. Ja 

1. Massor 

1. Ganska ofta 

1. Ofta 

1. Nej 

1. Ibland 

2. Ja 

1. Någon gång 

ibland 

2. Ja, ibland 

1. Kan hända 

1. Nej 

1. Inget svar  

4. Ja 

1. Ja, ganska 

1. Ibland 

1. Jag försöker, men 

det blir inte alltid så 

bra 

1. Nja. Jag ger inga 

oärliga 

komplimanger. 

Håller oftast bara 

med om andra ger 

komplimanger. 

2. Nej 

1. Ja 

1. Sådär 

1. Beror sig på 

1. Något mindre än 

jag själv får 

1. Nej 

 

Tabell 3.3 Vilket pronomen tror du att du använder mest av i en dialog? 

 1, K 1, M 3, K 3, M %, K %, M 

Jag  3 3 3 3 35% 46% 

Du 1 0 1 1 11.5% 7.5% 

Vi 4 3 6 1 59% 30.5% 

Ni 0 0 0 0 0 % 0% 

Man 0 2 1 0 6% 15% 

Annat 0 0 0 0 0% 0% 

 

Tabell 3.4 Tycker du att du ofta ställer frågor?  

1, K 1, M 3, K 3, M 

2. Ja 

1. Ja, hela tiden 

1. Ja, ibland 

1. Inte jätteofta 

2. Nej 

1. Ja 

1. Ganska ofta 

3. Ibland 

3. Nej 

3. Ja 

1. Nja... Jo, ja 

1. Ja ibland 

1. Ja, när jag inte 

förstår eller osäker 

1. Om jag har något 

att fråga om 

2. Nej 

1. Ibland, beroende 

på sammanhang 

3. Ja 

1. Ganska ofta, 

oftast när jag leder 

en konversation 

1. Ibland, beror på 

vad man pratar om 
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Tabell 4.1  Du skulle vilja stänga fönstret i ett rum där du sitter med vänner. Vilket av 

dessa alternativ känns mest naturliga för dig? 

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Du stänger fönstret 0 3 0 1 

Du säger till den som är närmast fönstret att stänga 3 2 0 3 

Du frågar om någon kan stänga fönstret 2 1 1 0 

Du frågar om det är okej att du stänger fönstret 2 1 8 2 

Du säger menande ”är det inte lite kallt här inne?” 0 1 1 0 

 

Tabell 4.2 Vad säger du för att beställa en påse chips i en kiosk? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

1. En chipspåse 

1. En påse chips tack 

1. Jag skulle vilja ha 

en chipspåse, tack 

1. Kan jag få en 

chipspåse? 

1. Hej, kan jag få en 

påse chips, (sedan 

tackar jag) 

1. T 

1. Skulle jag kunna 

få en påse chips, 

tack. 

 

4. En påse chips, 

tack 

1. Jag skulle vilja ha 

en påse chips 

1. Chips tack! 

1. En chipspåse, tack 

1. Skulle jag kunna 

få chips? 

2. Hej! Jag skulle 

vilja ha en påse 

chips 

2. Hej! jag vill ha en 

påse chips 

2. Hej! En chipspåse 

1. Jag beställer inte 

en påse chips i en 

kiosk. Jag handlar på 

Ica 

1. Jag skulle vilja ha 

en påse chips 

1. En påse chips, 

tack 

1. Eh... en påse 

chips, tack 

2. En påse chips tack 

1. Ett paket 

chipstuttar tack 

[eleven har sedan 

försökt sudda ut 

detta] 

1. Hej, jag skulle 

vilja ha en påse 

chips 

1. Hallå! Har ni 

(chipssort)? Bra, en 

sån skulle jag vilja 

ha! 

 

Tabell 4.3 Känner du ibland att konversationer blir lite av en tävling?  

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Ja, jag gör den gärna till det 1 4 4 3 

Ja, men jag tycker inte om det och startar det aldrig 3 0 4 0 

Ja, men bara när jag pratar med andra av samma kön 0 0 0 0 

Ja, men bara när jag pratar med folk av motsatt kön 0 0 1 0 

Nej, aldrig 2 4 1 2 

(Uteblivet svar) 1    

 

Tabell 4.4 Tycker du att du ofta använder ord som typ, kanske, eventuellt, skulle kunna 

eller lite?  

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Nej 3 3 0 0 

Ja, Ibland 3 5 6 3 

Ja, ofta 1 0 3 2 

 

Tabell 4.5 Känner du dig bekväm med att höja rösten i ett samtal för att få ordet, eller för 

att behålla det?  

1, K 1, M 3, K 3, M 

1. Ja! 

2. Ibland 

3. Ja 

1. Kanske ibland 

3. Ja 

1. Hehe... Ja, tyvärr . 

1. Japp 

1. Känner mig 
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3. Nej 

1. Beror på samman-

hanget, ibland 

1. Det beror på hur 

viktigt det är 

1. Det beror på 

sammanhanget 

1. Nej, skrik på! 

1. Nej 

3. Nej 

1. Beror på 

situationen och vad 

det andra samtalet 

handlar om och vem 

som pratar, men 

oftast inte för att 

avbryta, för att 

behålla det, ja 

1. Beror på vilka jag 

samtalar med 

1. Ja. Det är 

situationsberoende. 

Om jag har något 

viktigt att säga eller 

vet det rätta svaret. 

bekväm att göra det 

1. Mm 

1. Oftast inte 

1. Nej 

 

Tabell 4.6 Tar du ordet från andra eller väntar du på din tur? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

6. Väntar 

1. Beror på samtals-

ämnet och den jag 

pratar med 

2. Väntar 

2. Väntar oftast 

1. Jag väntar oftast, 

ifall det inte är 

extremt viktigt eller 

när det är bråk 

1. Både och 

1. 50-50 

1. Varierar från fall 

till fall 

 

5. Väntar 

1. Väntar oftast på 

min tur. Kan hända 

att man tar ordet, 

men ej med avsikt. 

1. Det kan hända, 

men jag undviker 

gärna att göra det. 

Väntar hellre på min 

tur 

1. Väntar. Ibland tar 

man ordet ifrån 

andra, men 

omedvetet 

1. Ofta om de inte 

hittar ordet, annars 

väntar jag. Beror på. 

1. Väntar ibland, 

beror på vad vi 

pratar om 

2. Väntar 

1. Jag väntar oftast! 

1. Oftast väntar jag, 

beror på vem 

personen är... 

1. Väldigt sällan 

 

Tabell 4.7 Upplever du att andra tar ordet från dig när du pratar? 

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Nej, de låter mig prata klart 1 6 3 4 

Ja, främst personer av samma kön som mig själv 1 1 1 0 

Ja, främst personer av motsatt kön 0 0 3 0 

Ja, lika ofta från båda könen 3 1 2 1 

(uteblivet svar) 1    

Eget svar Ibland  Ibland  
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Tabell 4.8 Använder du dig mycket av tysta protester? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

2. Det händer 

1. Sällan 

3. Nej 

1. Vet inte 

 

1. Ibland 

1. Inte ofta 

6. Nej 

1. Absolut, jag lir 

lätt arg och blir då 

tyst 

1. Nej, men det kan 

hända 

7. Nej 

1. Ja  

1. Det händer ibland 

1. Nej, väldigt sällan 

1. Nej 

 

 

Tabell 4.9 Upplever du att andra ignorerar vad du säger ibland? 

 1, K 1, M 3, K 3, M 

Nej, dom lyssnar och bekräftar vad jag sagt 3 7 3 3 

Ja, främst personer av samma kön som mig själv 1 0 1 0 

Ja, främst personer av motsatt kön 0 0 0 1 

Ja, lika ofta från båda könen 2 1 5 0 

Eget svar Ibland    

 

Tabell 4.10 Upplever du att du bekräftar den du lyssnar på mycket?  

1, K 1, M 3, K 3, M 

4. Ja 

1. Det händer  

1. Kollar den i 

ögonen 

1. Ibland när det är 

korta frågor 

1. Ja, överdrivet 

mycket 

4. Ja 

1. Ganska ofta 

2. Ibland 

8. Ja 

2. Ja, jag 

försöker i alla 

fall 

1. Ja! 

1. Ja 

1. Mm 

1. Oftast med 

nickningar 

1. Beror på 

samtalsämne, men jag 

brukar vara väldigt 

respons- givande genom 

att fokusera blicken på 

den/de jag lyssnar på 

 

Tabell 5.1 Upplever du att du generellt är trevlig när du pratar?  

1, K 1, M 3, K 3, M 

4. Ja 

2. Ja, oftast 

1. Om jag inte är 

trött eller stressad 

4. Ja 

1. Det beror på 

vem jag pratar 

med 

2. Ibland 

1. Nej 

3. Ja 

1. Ja, oftast 

2. I de flesta 

sammanhang 

1. Jag försöker 

1. Ja, mot folk jag inte 

känner 

1. Ja, mer mot folk jag 

inte känner 

1. Ja, fast det beror på 

vem man pratar med. 

Med vänner pratar man 

ju mycket sarkastiskt och 

skämtsamt 

1. Beror på, med 

kompisar tror jag i alla 

fall 

3. Ja 

1. Jadå 

1. Beror sig på vem 



 55 

 

  

Tabell 5.2 Upplever du att du generellt är effektiv när du pratar? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

4. Ja 

1. Vet ej 

1. Sällan 

1. Beror på 

situationen 

1. Ja! 

1. Absolut 

5. Ja 

1. Ibland 

 

”Ja” 

”Ibland” 

”Tror det” 

”Vet inte riktigt” 

”Nej” 

” Nej. Jag säger ofta 

en massa onödiga 

ord som: typ, 

liksom, och jag gör 

meningar onödigt 

långa” 

”Nej, inte alltid, jag 

kan gå runt det jag 

vill komma till 

ibland för att jag inte 

vågar fråga” 

”Nej, jag tar 

omvägar och tar god 

tid på mig. Mamma 

brukar säga att ingen 

kommer orka lyssna 

om jag inte skärper 

mig haha” 

”Nej, Har ofta 

ganska 

komplicerade 

förklaringar när jag 

pratar” 

 

1. Ja 

1. Njae 

1. Inte speciellt 

1. Nej 

1. Kan sitta och 

prata om ett och 

samma ämne i flera 

minuter, fast det 

skulle kunnat blivit 

förklarat på några 

sekunder. Gillar att 

prata så ibland blir 

det väldigt 

ineffektivt på det 

sätt att att jag pratar 

FÖR MYCKET 

 

Tabell 5.3 Upplever du att du är förolämpande när du pratar? 

1, K 1, M 3, K 3, M 

1. Ibland, utan att 

mena det, men inte 

så ofta 

4. Nej 

1. Nej! 

1. Ja 

1. Bara med flit 

1. Ja, när det är 

match 

1. Det beror på 

1. Kan hända 

3. Nej 

1. Ja mot mina nära 

vänner men vi pratar 

ju så. Annars är jag 

inte det =) 

5. Nej 

1. Nej, men andra 

kanske tycker det? 

1. Nej, det hoppas 

jag inte 

1. Ibland upptäcker 

jag att det jag säger 

kan tolkas på 

förolämpande sätt 

men det var inte det 

som jag menade 

2. Nej 

1. Nej, inte speciellt 

1. Ibland 

1. Aldrig! Om det 

inte är ett skämt och 

den andre är med på 

det och vet om att 

jag skojar 
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Tabell 6.1 - Föreställningar om uttal och grammatik 

K, åk 1, K, åk 3 

M, åk 1, M, åk 3 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite manligt Mycket 

manligt 

Vårdat uttal   

●●● 

 

● 

●●●● 

 

●●● 

●●●●● 

●●● 

●●●●●●●● 

● 

 

 

● 

    

     

Invecklat språk  

● 

 

●● 

●●● 

●● 

●●●●●●● 

●●●●●●● 

●●●●● 

● 

 

 

●● 

    

     

 

Språkliga fel (i 

t.ex. grammatik 

eller ord) 

 

 

 

 

 

 

● 

 

●●● 

●●●●● 

●● 

 

●● 

●●●●● 

●●●● 

●●●● 

● 

 

● 

● 

Bra skrivförmåga ● 

●● 

●● 

●● 

●●●● 

●●● 

●●●● 

●● 

●● 

●●●●● 

●● 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrekt grammatik ● 

 

 

 

 

●●●●● 

●●●● 

●●● 

●●●●●● 

●●●●● 

●●●● 

●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6.2 Föreställningar om slang och svordomar 

K, åk 1, K, åk 3 

M, åk 1, M, åk 3 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite manligt Mycket 

manligt 

Svordomar  ● ●●● 

●● 

●●●●● 

●● 

● 

●●●●● 

●●● 

● 

●● 

●●● 

 

●● 

Använda ord från 

andra språk 

 

 

 

● 

● 

●●● 

●●● 

● 

●●●● 

●●●●●●● 

●●●● 

●● 

● 

 

● 

● 

 

 

 

 

Tufft/hårt språk  

 

 

 

● 

 

 

 

● 

 

● 

 

●●●● 

●●●●●●● 

●●●●● 

●●● 

● 

●●● 

●● 

●● 

Trevligt språk ● 

● 

 

 

●●●● 

●●●● 

●● 

●● 

●● 

●●●●● 

●●●●●● 

●●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sött språk ●●● ●●● ●   
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●●●●●● 

●● 

●●● 

●●●● 

●●●●●● 

●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursäktande språk ●●● 

 

● 

 

●● 

●●●●●●● 

●●●●● 

●●● 

●● 

●●● 

●● 

●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordet ”tja” (som 

hälsning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

●● 

●●● 

● 

●●●● 

●●●●●●● 

●●● 

●●● 

●● 

● 

●● 

● 

Ordet ”läget” (som 

hälsning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

●●● 

●●● 

● 

●●●●● 

●●●●● 

● 

●●● 

● 

●● 

●●●● 

● 

Ordet ”hej” ●●● 

● 

 

● 

●● 

●●● 

●● 

●● 

●● 

●●●●●● 

●●●●●● 

●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordet ”hejsan” 

●● 

 

 

 

● 

●●●●●●●● 

●●●● 

●● 

●● 

● 

●● 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

Tabell 6.3 Föreställningar om komplimanger, frågor och pronomen 

K, åk 1, K, åk 3 

M, åk 1, M, åk 3 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite manligt Mycket 

manligt 

Få komplimanger ●● 

●●●●●● 

 

● 

●●●● 

●●● 

●● 

● 

● 

● 

●●●●●● 

●●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge komplimanger ●● 

●●●● 

● 

 

●● 

●● 

●●● 

●●● 

●●● 

●●●● 

●●●● 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

 

Ordet ”jag” ● 

 

 

 

● 

● 

 

 

●●●●● 

●●●●●●●● 

●●●●●●● 

●●● 

 

● 

● 

●● 

 

 

 

 

Ordet ”vi” ● 

 

 

 

● 

●●●●●● 

●●● 

●● 

●●●●● 

●●●● 

●●●●● 

●●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga mycket  ●●● ●●●●   
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● 

● 

●●● 

● 

● 

●●●●●●● 

●●●●● 

●● 

 

● 

● 

 

 

 

 

Tabell 6.4a - Föreställningar om samarbete, order och förslag 

K, åk 1, K, åk 3 

M, åk 1, M, åk 3 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite manligt Mycket 

manligt 

Att sätta sig över 

andra 

 

 

 

 

● 

●●● 

●● 

 

●●● 

●●●●● 

● 

 

●● 

● 

●●●●● 

●●● 

 

●● 

 

●● 

Ge order ● 

 

 

 

 

●●● 

● 

● 

●●● 

●●● 

●●●● 

 

●● 

●●● 

● 

●●● 

● 

● 

●● 

● 

Kräva saker ● 

●● 

 

●● 

 

●●● 

●● 

 

●●●● 

●●● 

●●●● 

●● 

●● 

●● 

●● 

● 

 

 

 

 

Be om saker ● 

●● 

 

 

● 

●●●●● 

 

●●● 

●●●●● 

●●● 

●●●●●●●● 

● 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

Tabell 6.4b - Föreställningar om tävlande, protester och undvikande språk 

K, åk 1, K, åk 3 

M, åk 1, M, åk 3 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite manligt Mycket 

manligt 

Tysta protester ● 

●●●● 

●●● 

●● 

●● 

●●● 

●●●● 

●● 

●●● 

● 

● 

 

 

● 

 

 

 

 

 

● 

Undvikande språk ● 

 

● 

 

 

●●● 

●●●●● 

●●● 

●●●●●● 

●●●●● 

●● 

● 

 

● 

 

● 

    

    

Tävlande språk  

 

 

 

● 

● 

●● 

● 

●●● 

●●● 

 

● 

● 

●●●●● 

●●●● 

●●● 

●● 

● 

●● 
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 Tabell 6.4c - Föreställningar om turtagning och bekräftelse 

K, åk 1, K, åk 3 

M, åk 1, M, åk 3 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite manligt Mycket 

manligt 

Ta ordet  

 

 

 

● 

●●●● 

 

 

●●● 

●●● 

●●● 

●● 

●●● 

●● 

●●●●● 

●● 

 

● 

 

●● 

Ge ordet  

 

● 

 

●● 

●● 

●● 

●● 

●●●● 

●●●●●●● 

●●●●● 

● 

 

● 

 

●● 

 

 

 

 

Hålla med ●● 

●●● 

 

 

●● 

● 

● 

●●● 

●●● 

●●●●● 

●●●●●● 

 

 

 

● 

●● 

 

● 

 

 

Säga emot ● 

● 

 

 

 

 

●● 

●●● 

●● 

●●●●●●● 

●●● 

 

●●● 

● 

●● 

●● 

● 

● 

● 

 

Ignorerande av vad 

samtalspartner 

säger 

 

● 

● 

 

●● 

●●●● 

●●●● 

● 

●●● 

● 

●●● 

●●●● 

● 

●●●● 

 

 

● 

 

 

 

 

Tabell 6.5 - Föreställningar om effektivitet och trevlighet 

K, åk 1, K, åk 3 

M, åk 1, M, åk 3 

Mycket 

kvinnligt 

Lite 

kvinnligt 

Neutralt Lite manligt Mycket 

manligt 

Effektivt tal ● 

 

 

 

● 

●● 

 

 

●●●● 

●●●●●● 

●●●●●●● 

●● 

● 

●● 

 

●● 

 

 

● 

● 

Förolämpningar  

●● 

 

 

 

 

● 

 

●●● 

●●●●● 

●●● 

● 

●●●● 

 

●●●● 

●●● 

 

●●● 

 

● 

Uppmuntrande av 

andra 

●● 

●●●● 

 

●● 

●● 

●●● 

●●● 

 

●● 

●● 

●●●●● 

●● 

 

● 

 

● 

    

    

 

Tabell 7.1 Tycker du att du pratar mest manligt eller kvinnligt? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
5. Kvinnligt 

1. Blandat 

1. Både och 

6. Manligt 

1. Beror på 

situationen, men 

3. Kvinnligt 

1. Mest kvinnligt 

1. Neutralt, beror på vilka jag 

3. Manligt 

1. Manligt överlag- 

men inte 
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mest manligt 

1. ? 

pratar med och samtalsämnet 

1. Jag pratar på mitt sätt 

1. Blandat, oftast kvinnligt tror 

jag 

1. Kvinnligt med inslag av 

manligt  

1. Neutralt till manligt. Beror 

dock på vem man pratar med 

1. Neutralt 

supermacho 

1.Ganska neutralt, 

vissa saker är mer 

manligt/mer 

kvinnligt 

 

Tabell 7.2 Tycker du att du skriver mest manligt eller kvinnligt? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
7. Kvinnligt 6. Manligt 

1. Varken eller 

1. ? 

3. Neutralt 

5. Kvinnligt 

1. Jag skriver så här 

1. Oftast kvinnligt 

4. Manligt 

1. Neutralt, är ganska 

duktig på skrivande 

 

Tabell 7.3 Vilka tycker du tar upp mest samtalstid i könsblandade diskussioner- män eller 

kvinnor? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
1. MÄN! 

1. Beror på 

samtalsämnet 

2. Kvinnor 

1. Neutralt 

1. Båda 

1. Vet inte 

6.Kvinnor 

1. Beror på 

1. Kvinnor, fast 

beror på 

sammanhanget 

6. Kvinnor 

1. Män 

1. Beror på personerna, kan bli 

väldigt lika eller väldigt 

mycket av den ene eller den 

andre 

1. Egentligen båda men mer åt 

män-hållet 

1. Brukar inte prata i grupp 

1. Män 

1. Män, åtminstone 

bland de jag umgås 

med 

1. Beror på ämne, 

män 

1. Kvinnor, ett jävla 

tjat 

1. Inget svar 

 

Tabell 7.4 Tycker du att det finns skillnader mellan hur kvinnor och män pratar? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
5. Ja 

1. Lite! 

1. Ja, men 

endast lite 

7. Ja 

1. Ibland 

5. Ja 

1. Ja, absolut 

1. Ja, när man pratar med nära vänner (inte 

proffesionellt) 

1. Jag tror män ofta är mer kortfattade 

1. Ja, och skillnader mellan hur kvinnor och 

kvinnor samt män och män pratar 

1. Generalisering: Ja 

3. Ja 

1. Ja! 

1. Ja det finns 

det 

 

Tabell 7.5 Om du anser att det finns skillnader mellan hur män eller kvinnor pratar, 

tycker du att detta är något bra eller dåligt? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
2. Bra 

1. Bra till viss 

del 

1. Varken bra 

eller dåligt 

1. Både och 

5. Bra 

2. Varken 

eller 

1. Inget 

svar 

1. Bra  

1. Bra och dåligt, det bra är att kvinnor 

kan prata mer och djupa saker men vi 

kan även säga dummare saker åt 

varandra 

1. Det är inget jag tänker på 

2. Bra 

1. Bra! 

1. Det är både 

bra och dåligt 

1. Bra och 

dåligt, kan bli 
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1. Påverkar mig 

inte tillräckligt 

för att jag ska 

bry mig 

1. Ingen större 

skillnad 

1. Både och 

1. Beror på. I vissa situationer kan det 

nog vara bra. Men annars tycker jag inte 

att det ska vara några skillnader 

1. Bra. Man måste veta när man ska 

anpassa sig och ändra sig 

1. Något bra, bägge könens talesätt 

fyller ut varandra 

1. Det är ofta olika från person till 

person så svårt att säga 

1. Lite dåligt- kan bli svårt att förstå 

ibland 

1. Bra, alla kan inte vara lika. Kontraster 

är kul 

lite 

missförstånd 

 

Tabell 7.6 Om du anser att det finns skillnader mellan hur män eller kvinnor pratar, 

vilken språkstil tycker du är bäst? Varför? 

1, K 1, M 3, K 3, M 
1. Kvinnligt, 

därför det är mer 

vänligt och 

korrekt 

1. Kvinnligt, 

låter vettigare 

1. Jag tror att en 

blandning vore 

bäst då det inte 

borde vara 

överdrivet åt 

något håll 

1. Kvinnor, för 

de förstår man 

bättre 

1. Båda är bra 

2. Vet inte 

1. Neutralt 

är nog bäst 

2. Båda är 

lika bra 

1. Båda är 

bra på sitt 

sätt 

1. Trevligt 

språk, 

därför att 

man får en 

bra bild av 

personens 

personlighet 

1. Männens 

2. Inget svar 

1. Den kvinnliga. Mer givmilt och 

inte lika hårt (Detta skiljer sig 

betydligt på vilka personerna är!) 

1. Det manliga mer än det kvinnliga, 

men beror på situationen och vilka 

man pratar med 

1. Beror på situationen 

1. Jag tror jag gillar det manliga 

mer. Mindre skitsnack och dryga 

kommentarer. Inga tysta protester 

för sånt suger 

1. Min, för den förstår jag 

1. Beror alldeles på situationen. 

Manligt är avslappnat. Kvinnligt 

mer seriöst. 

1. Det är situationsberoende, kvinnor 

pratar mer ödmjukt och kan väcka 

sympati medan män använder sig av 

mycket bestämt sätt att tala. Båda 

behövs. 

1. Beror på situationen 

1. Det beror på i vilket sammanhang. 

I en ”nöjeskonversation” kan det 

vara kul om man drar ut på 

meningar 

1.Inget svar 

1. Kvinnans, tar 

mindre plats och 

är vänligare 

1. Manligt. 

Tydligt och mer 

rakt 

1. Bra med 

variation => 

utveckling 

1. Beroende på 

situationen 

1. Det finns 

godbitar hos 

båda, men jag 

gillar männen 

sätt bäst. T.ex. 

att man är lite 

mer rakt på sak 
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