MOTERIŠKAS IR VYRIŠKAS KALBĖJIMO BŪDAS – skirtingų lyčių kalbėjimo būdas
dar nėra išsamiai ištirtas. Ši problematika iškilo drauge su feministiniu judėjimu, kuris iškėlė
intencionalizmo idėją: vyrai sąmoningai palaiką pirmaujantį vaidmenį visuomenėje specialia
kalbine elgsena. Šio pobūdžio lingvistinių tyrimų nėra gausu. Jie atspindi moterų ir vyrų
kalbėsenos skirtumus pagal šiuos parametrus: galimybė viešai reikšti savo mintis; pokalbio
tikslas; elgsena viešo ir privataus pokalbio metu; savęs vertinimas; pokalbių temos, jų
pateikimas; klausymosi strategija; pažiūra į konfliktą; pokalbio strategija. Akcentuojama,
kad moterys paprastai kalba tik privačiai, viešai kalbėti jos beveik neturinčios galimybių dėl
žemesnio socialinio statuso; vyrai turintys galimybę kalbėti ir privačiai, ir viešai. Teigiama,
kad pokalbio metu moterys siekiančios supratimo, atjautos, todėl jų kalbėsena jausminga.
Vyrai siekiantys savo statuso įtvirtinimo, hierarchinio santykių nustatymo, todėl jų kalbėsena
konkretesnė, dalykiškesnė. Vyrai kalbėdami dažnai nurodinėja, reikalauja, pateikia
informaciją, todėl jų kalba primenanti ataskaitą ar raportą, bet ne pokalbį. Vyrai dažnai
pasakoja istorijas, kuriose jie patys yra herojai; moterys, kalbėdamos apie save, linkusios
save sumenkinti. Vyrų kalbėsenai būdingi grubūs pajuokavimai. Klausantis vyrams svarbus
tik kalbos turinys. Moterys dėmesingos ir verbaliniams, ir neverbaliniams kalbančiojo
ženklams. Vyrai, kalbant moterims, neretai replikuoja ir jas pertraukia, bet patys nenori būti
pertraukiami. Drauge teigiama, kad moterys vartojančios daug neapibrėžtų, netiesioginių
frazių, teiginį formuluojančios kaip klausimą. Be to, kai kurie tyrėjai nurodo skirtingą
vyriškos ir moteriškos kalbėsenos santykį su bendrine kalba. Teigiama, kad moterų kalba
artimesnė standartui nei vyrų. Manoma, kad daugelis šių skirtumų atspindi ne tik tam tikrus
psichologinius vyrų ir moterų elgsenos skirtumus, bet drauge ir socialinės padėties skirtybes.
Moterų socialinė padėtis ilgą laiką buvo (daug kur ir yra) mažiau garantuota nei vyrų, todėl
jos bando parodyti savo statusą lingvistinėmis priemonėmis (artimesnė bendrinei kalbai
kalbėsena signalizuojanti apie aukštesnę padėtį visuomenėje).
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