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Hen kan användas som ett könsneutralt pronomen istället för han eller hon. Vi 
pedagoger på förskolan rättar aldrig barnen vare sig de säger hon, han eller hen. Dock 
kan vi pedagoger använda hen då vi pratar, läser eller berättar för barn. Många gånger 
är hen ett bra pronomen just när vi läser sagor för barnen, så att de själva kan 
könsbestämma de olika figurerna i boken, fantisera själva, välja vilken roll de själva vill 
ha eller drömmer om.  
 
Till exempel: 
 

 I text är det både snyggare, lättare och går fortare att skriva hen, än han/hon. 
 

 Om du inte vet könet, är det praktiskt att använda hen. 
 

 Om någon önskar att du kallar den för hen, så ska du förstås göra det. Likaså om 
någon vill bli omtalad som hon eller han, gäller givetvis samma respekt. 
 

 Om du vill inkludera alla. 
 

 Om du inte vill röja någons identitet eller om könet är ointressant för 
sammanhanget kan det vara bra att säga hen. T.ex. om vårdnadshavaren vill 
framföra klagomål kan hen vända sig till pedagogen. 
 

 Om man riskerar att styras av könstillhörigheten, t.ex. vid bedömning och urval. 
 

 Om du vill använda pronomenet hen, så gör det (finns ingen lag som säger att du 
inte får använda det och ingen lag som säger att du måste). 
 

 Det kan vara känsligt med hen för vissa människor och det ska förstås också 
respekteras, t.ex. kan transperson som genomgått könsbyte inte vilja kallas hen. 
 

Det finns inga språkliga hinder för att använda hen, men det är ett ord som ibland väcker 
irritation. I vilka sammanhang hen är lämpligt bör därför avgöras av 
kommunikationssituationen och de tänkta mottagarna. Om man skriver till mottagare där 
man bedömer att risken är att hen tar alltför mycket fokus från texten, så kan andra 
könsneutrala strategier väljas istället.  
Ju fler som använder ordet, desto snabbare kommer det att etableras.  
Genitivformen blir hens: Det är hens leksak.  
 


