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Abstract 
This study focuses on the Swedish gender-neutral pronoun hen in upper-secondary Swedish 
teaching. Teachers were asked to participate in a survey with questions regarding hen to reveal if and 
how hen was included in their teaching in one way or another. It was also of interest to see what the 
teachers thought of hen in general and whether or not they used the word in their language. At the 
same time, certain parts were analysed in textbooks to see if hen was a part of the material that is 
distributed to the students. It was found that hen appears in textbooks, however, it was mostly in a 
meta-context and the textbooks did not have hen instead of double forms such as he/she. It was also 
found that most of the teachers thought of hen in a positive way but the results show that teachers are 
more positive to the generic hen in comparison to the specific hen. A majority of the teachers in this 
study use hen but it is mostly within their work and not outside of school which indicates a moral 
usage rather than a natural usage. The results indicate that there is a lack of specific usage of hen in 
textbooks and also among teachers, but this may be due to the lack of transgender people. There is 
also a lack of natural usage of the generic hen in the textbooks instead of non gender-neutral 
pronouns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Genus, språkpolitik, tvåkönsnorm, hen, generiskt hen, specifikt hen, meta-
hen 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It matters not what someone is born, but what they grow to be. - Albus Dumbledore, 
Harry Potter and the Goblet of Fire 
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1 Inledning 
Det är viktigt att alla känner sig inkluderade. Idag lever vi i ett samhälle där våra elever 
kan vara icke-binära1 eller av andra anledningar identifiera sig med det specifika 
pronomenet hen. Skolverket skriver i läroplanen för gymnasieskolan (2011:5 ff.) om 
vikten av alla människors lika värde. Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på 
grund av, bland annat, kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. Samtliga fall 
av diskriminering ska förhindras. Användningen av hen i svenskämnets undervisning 
och kursböcker kan vara ett sätt för lärare att arbeta med och diskutera könsroller 
samtidigt som alla blir inkluderade. Det finns även en praktisk funktion med 
användning av hen i skriftlig och muntlig produktion. Generiskt hen kan användas för 
att undanhålla en persons identitet och därmed även personens biologiska kön men även 
som ersättningsord för att undvika tidsödande dubbelformer som han eller hon. Olle 
Josephson (2018:18) menar att alternativ till generiskt hen riskerar att bli både 
otympliga och otydliga. Dessa former är inte enbart tidsödande för skribenten att 
producera utan kan dessutom innebära en distraktion eller ett störningsmoment för 
läsaren. När det kommer till läromedelstexter, myndighetstexter et cetera kan det röra 
sig om ett mycket stort användande av dubbelformer. 

1.1 HBTQ-ungdomar och deras psykiska ohälsa 
En utredning gjord av Ungdomsstyrelsen (2010:7–10) visar att många unga 
homosexuella, bisexuella och transpersoner2 känner sig diskriminerade, att de blir 
osynliggjorda och utsätts för mobbning vilket i sin tur leder till att ungdomarnas 
välmående försämras. Ungdomsstyrelsen menar att mer kunskap om HBTQ3-ungdomar 
i bland annat pedagogiska sammanhang skulle ha en inkluderande faktor för 
hälsomässigt utsatta grupper. Generellt sett mår unga HBTQ-personer bra men i 
jämförelse med ungdomar i helhet är de betydligt färre. I en studie med unga 
transpersoner framkom det att var otillräckligt bemötandet från bland annat skolpersonal 
och att just bemötandet från omgivningen var avgörande för den psykiska hälsan. 
Lundberg et al. (2017:132) berättar vidare att transpersoner som identifierar sig som 
icke-binära riskerar stigmatisering utifrån ett hetero- och cisnormativt perspektiv då 
icke-binära kan anses vara mer “obegripliga” för att de hamnar utanför tvåkönsnormen4. 
Cis, eller cisperson, innebär att en persons kön och könsuttryck överensstämmer med 
det tilldelade könet vid födseln (Lundberg et al. 2017:8;341) och könsuttryck är ett sätt 
att uttrycka kön som kan speglas i en persons kläder, kroppsspråk, frisyr, röst med mera 
(Lundberg et al. 2017:8). 
                                                
1 Icke-binär; kan omfatta termerna icke-binär/intergender/genderqueer. En person som identifierar sig utanför 
tvåkönsnormen (Lundberg et al. 2017:137). 
2 Trans; latinskt ord med betydelsen “på andra sidan”. Transpersoner kan ha olika könsuttryck som går emot normen 
eller en könsidentitet som avviker från det kön hen tilldelats vid födseln (Lundberg et al. 2017:137). 
3 HBTQ; ett paraplybegrepp som står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer (Lundberg et al. 
2017:52). 
4 Tvåkönsnorm; refererar till normen i samhället om att det enbart finns två kön: man eller kvinna (Lundberg et al. 
2017:352). 
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1.2 Läroplan för gymnasieskolan 
Skolverket fastslår i läroplanen för gymnasieskolan (2011) att ingen ska diskrimineras 
på grund av kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Däremot använder 
Skolverket sig av pronomen som exkluderar de med en annan könsidentitet än kvinna 
och man genom att använda pronomenuttrycket han eller hon i sin text. Att pronomenet 
hen inte har använts är förståeligt då läroplanen fastslogs 2011. Debatten om hen ägde 
rum 2012 och ordet infördes i Svenska Akademiens ordlista först 2015. Vid tiden för 
skapandet av läroplanen var hen inget aktuellt ord att använda och avråddes av 
Språkrådet (2013). Däremot fanns andra strategier att tillgå. Under avsnitten om skolans 
värdegrund, uppgifter, övergripande mål och riktlinjer använder Skolverket personliga 
pronomen endast vid ett tillfälle. I övriga fall har de använt sig av referenten igen, 
exempelvis eleven eller en meningsbyggnad som inte kräver något pronomen. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
För oss är det en självklarhet att alla ska bli inkluderade och att alla elever ska kunna 
känna sig trygga i skolan. Tidigare, på t.ex. verksamhetsförlagd utbildning, har vi stött 
på negativa attityder gällande hen i skolmiljön och dessa vill vi synliggöra. Vi som 
framtida svensklärare anser därför att inkludering av hen i svenskämnet är av intresse. 
Syftet är att undersöka förekomsten av hen i kursböcker och i svenskundervisning samt 
svensklärares tankar och attityder till pronomenet. För att granska användning av och 
attityder till pronomenet hen undersöks både ett generiskt, och ett specifikt5 
användningsområde. Undersökningen kommer att göras utifrån ett genus- och 
språkpolitiskt perspektiv. Antagandet för denna studie är att förekomsten av hen i 
kursböcker sannolikt är icke-existerande då pronomenet hen fortfarande är relativt nytt 
och vid tiden av kursböckernas publicering var hen inte helt etablerat. I synnerhet i 
myndighetstexter och liknande är författare mer försiktiga att använda sig av nya ord 
och uttryck. Det är därför troligt att hen inte prioriterats vid nytryck av kursböcker. 
Däremot är det troligt att hen är en del av svenskundervisningen eller en del av lärarens 
språkbruk i undervisningen. Gymnasielärare i svenska har troligtvis en varierad attityd 
till pronomenet och dessa attityder kan vara kopplade till kön och ålder, t.ex. att unga 
kvinnor tenderar att vara mer positiva till språknyheter6.  
 

Uppsatsen avser att besvara dessa frågeställningar: 
 

v När förekommer hen i svenskans kursböcker på gymnasiet? 
v Hur ofta förekommer hen i gymnasieskolans svenskundervisning? 
v Vilka attityder har gymnasielärare i svenska till det generiska respektive specifika pronomenet 

hen? 

                                                
5 Se avsnitt; 2.1 Generiskt och specifikt hen. 
6 Se avsnitt; 2.3 Hen efter debatten - ett språkpolitiskt dilemma. 
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2 Forskningsbakgrund 

2.1 Generiskt och specifikt hen 
Generiskt hen är den icke-specifika användningen av pronomenet och används 
exempelvis när en skribent eller en talare hänvisar till personer med okänt kön, inte vill 
avslöja personens kön eller att personens eller personernas kön av andra anledningar 
inte behöver specificeras. Det är inte en specifik person talaren refererar till. I exemplet 
“eleven får tillgång till en lärplattform där hen kan lämna in sina skolarbeten” har 
pronomenet en generisk betydelse då korrelatet eleven inte refererar till en eller flera 
specifika personer utan har en allmän referens. Ett specifikt hen används om personer 
som själva valt att refereras till med pronomenet hen istället för han, hon eller andra 
alternativ. Icke-binära personer kan t.ex. välja att benämnas med ett specifikt hen. 
Denna användning refererar då till en specifik person, inte vem som helst (Milles, 
2013a). Om en person introducerar sin vän med “Det här är min vän Kim. Hen går i min 
klass” skulle det kunna vara ett specifikt pronomen då den som introducerar Kim borde 
veta Kims kön och därmed också vet att Kim själv valt att refereras till med pronomenet 
hen.  
 
Den generiska användningen av pronomenet hen används som en språklig strategi för 
att undvika dubbelformer som han eller hon. Det är dessutom ett mer neutralt och 
mindre stötande alternativ till det generiska han som tidigare var vanligt (Milles, 
2013a). Milles (2013a:121) skriver att allmänhetens mottagande av det könsneutrala 
pronomenet beror i stort på dess användning. Ett generiskt hen som ersätter det tidigare 
generiska han minskar kvinnors osynliggörande vilket innebär att pronomenet och dess 
användning driver en slags jämställdhetspolitik. Denna användning har mött en del 
motstånd men Milles menar att den användningen “går helt i linje med 
mainstreampolitiken” och är därför lättare accepterad (2013a:121). Ett specifikt hen 
däremot ifrågasätter uppfattningen om att det enbart finns två kön, man och kvinna. Det 
gör att ordet blir sexualpolitiskt laddat och Milles menar att mer motstånd kan förväntas 
på den fronten (2013a:121). Josephson (2018:72) skriver att den specifika användningen 
av ordet hen får brukarna att reflektera över könsidentitet, existensen av fler än två kön. 
Josephson menar att även den generiska användningen väcker reflektion. Detta får 
brukarna att reflektera över könsmaktsordningen, synliggörandet av kvinnor och andra 
kön i texter. Bruket av ett generiskt hen istället för ett generiskt han i texter resulterar i 
att det manliga pronomenet inte får en högre ställning än andra pronomen vilket gör i 
sin tur att språket inte längre kan upplevas mansdominerat utan mer neutralt. Josephson 
(2018:10) menar även att den som själv använder eller uppmuntrar andra att använda 
hen i texter har tagit en politisk ställning.  
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2.2 Korpusstudie om hen 
Under debatten om hen genomfördes även en korpusstudie7 (2016) av Marie Andersson 
om pronomenet hen. Detta gjordes för att se förekomsten av hen bland finlandssvenska 
texter, olika textsamlingar, ett forum8 inom sociala medier och i webbnyheter. Syftet 
med studien var delvis att synliggöra vilka funktioner av hen som återfanns i det 
insamlade materialet. I studien användes Ledin och Lyngfelts (2013) olika 
kategoriseringar av hen; könsöverskridande hen, anonymiserande hen, okänt kön, 
indefinit hen, generiskt hen, metahen och substantiverat hen. Ytterligare tre kategorier 
skapades i samband med studien; övrigt/oklart, henom9 och henifiera10 (2016:2).  
 
Studien visade att hen förekom betydligt mer i sociala medier jämfört med i 
finlandssvenska texter och webbnyheter. Detta förklarades med att det förekom fler 
texter på forumet inom sociala medier eftersom vem som helst kan skriva om vad som 
helst. På forumet och i finlandssvenska texter var anonymiserande hen och användandet 
av hen vid okänt kön mer vanligt än bland webbnyheterna (2016:21 och 24). Även en 
generisk användning av hen var vanligt förekommande i de finlandssvenska texterna.  I 
finlandssvenska texter och webbnyheter användes hen inom Ledin och Lyngfelts s.k. 
metahen-kategori, det vill säga att skribenter i själva verket skrev och diskuterade om 
hen som ett fenomen (2016:27 och 31). Trots att vem som helst kunde skriva om vad 
som helst på forumet inom sociala medier visade resultaten att antal meta-hen var få 
(2016:31). 

2.3 Hen efter debatten – ett språkpolitiskt dilemma 
Innan hen blev ett etablerat ord i svenskan och en del av SAOL11 skrev Karin Milles 
”En öppning i en sluten ordklass? Den nya användningen av pronomenet hen” (2013a) 
för att förklara vad som egentligen hände 2012 under hen-debatten. Det handlade delvis 
om en feministisk reform för att öka inkludering och för att göra det svenska språket 
mindre sexistiskt och om hur andra aktörer ansåg att ordet var onödigt. Ordet hen 
förekom redan under 1960-talet men det var inte förrän runt 2000-talet som ordet 
användes och då inom HBTQ-kretsar som en praktisk lösning för att kunna referera till 
personer med blandade könsuttryck (2013a:108). Det gick även att använda ordet hen 
för att kunna ifrågasätta de samhällsnormer som råder gällande kön (2013a:108). Dessa 
grupper arbetade för ett mer jämställt språk och för ett pronomen att identifiera sig med. 
De som deltog i debatten om hen hade delade åsikter. De med en positiv syn till 
pronomenet menade att hen kunde användas som ett verktyg för att kunna arbeta 

                                                
7 Korpus; en stor samling data med språklig data, transkriberat tal eller skriven text där korpuslingvistik kan användas 
som metod i språkstudier. 
8 Forumet i fråga var Flashback Forum, ett svenskt internetforum. 
9 Henom; objektsform av hen. 
10 Henifiera; utbytet av han och hon mot det könsneutrala pronomenet hen. 
11 SAOL; står för Svenska Akademins Ordlista. 
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normkritiskt där ordet både var befriande och effektfullt. De med en negativ syn till 
pronomenet menade däremot att ordet hen enbart var löjligt (2013a:108).  
 
Milles undersökte om hen användes i svenskan kort efter debatten. En del av 
undersökningen fokuserade på akademiska texter som Milles menade kunde ge en 
inblick i vad som skulle komma i framtiden gällande hen och dess bruk då akademin 
fungerar som en plattform för nytänkande (2013a:128–129). Det har ökat med studenter 
i den akademiska världen vilket resulterar i att allt fler personer skriver och läser 
akademiska texter. Milles förklarar att hen passar in i akademin och att detta delvis 
beror på att det främst är kvinnor bland studenterna. I sin tur visar det sig att det främst 
är unga kvinnor som tar sig an språkliga nyheter (2013a:129). Milles undersökning 
visade att hen förekom i uppsatser med kvinnor som författare och att hen användes för 
generiskt bruk men även som specifik referens (2013a:132). I slutändan var hen inte 
enbart ett föremål för debatt utan det visade sig att pronomenet fick brukare i Sverige 
(2013a:136).  

2.4 Könsneutrala pronomen i finska och engelska 
Det är inte enbart i Sverige som hen eller könsneutrala pronomen förekommer. I 
Finland var finlandssvenskarna snabba att ta till sig pronomenet hen. Milles (2013b) 
skriver i sin artikel “Hen i Sverige och Finland” att finlandssvenskarnas positiva 
inställning och höga användning av hen kan bero på att de inte var involverade i den 
långa och stora debatten. Vidare menar Milles (2013b) att den snabba acceptansen även 
kan bero på att det i finska språket endast finns ett pronomen i tredje person singular, 
hän. Pronomenet kan då även användas för personer som inte identifierar sig med något 
av de två juridiska könen då samtliga kön kan benämnas med samma pronomen. Milles 
(2013b) skriver även att hon, genom att undersöka två finlandssvenska tidningar, 
Hufvudstadsbladet och Nya Åland, kunde se vid vilken tidpunkt de båda tidningarna 
kom i kontakt med pronomenet och i hur hög utsträckning de använde det. Enligt 
resultatet från undersökningen började hen förekomma i Ålandstidningen innan det 
nådde fastlandet och därmed Hufvudstadsbladet. I maj 2013 kunde Milles se att de 
finlandssvenska tidningarna använde hen i större utsträckning än de sverigesvenska.  
 
Även Bianca Holmberg märkte de svenska och finlandssvenska journalisternas 
betydelse för pronomenet hens spridning. I artikeln “Hen - hur gick det sen” (2017) 
förklarar Holmberg att medierna i Finland var positiva till det nya pronomenet. Ordet 
kom in först i media där transpersoner själva bad om att bli benämnda med pronomenet 
hen, det vill säga specifik användning av hen. Journalister såg även den praktiska 
aspekten med ordet hen för att kunna skapa anonymitet i sina texter, alltså hen med en 
generisk funktion. Bland de finlandssvenska gymnasieeleverna visade det sig att hen har 
etablerats på ett naturligt sätt och samtidigt blivit en del av den skriftliga produktionen. 
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Våren 2013 förändrades allt då ordet kom in i studentprovet12 innan det började 
användas i undervisningen av t.ex. lärare. Det framkommer dock inte om det var ett 
generiskt eller specifikt hen som var en del av studentprovet. Holmberg (2017) förklarar 
vidare att lärare i Finland, som undervisar i svenska som modersmål, menar att eleverna 
finner det praktiskt att använda hen och att det kan vara bra för anonymisering i text.  
 
Även det könsneutrala pronomenet they har varit föremål för studier. Pronomenet they 
fungerar som tredje person plural, det vill säga, de. Dock kan det även fungera som 
tredje person singular, ett könsneutralt alternativ till he och she och ett mer 
värdeneutralt alternativ till it. Laura Paterson (2011:8ff.) diskuterar acceptansen av 
öppna och slutna ordklasser. Forskningen visar på att människor har svårare att förstå 
och acceptera slutna ordklasser, som pronomen. Paterson menar att detta kan vara 
anledningen till debatter kring they. Bronwyn M. Bjorkman (2017) skriver att they har, 
precis som hen, funnits i språket en lång tid men blivit sett som ett ord som har kommit 
fram efter feministrörelser med syftet att ersätta det generiska he. 
 
Brandon Ray Darr (2016) utförde en studie om det könsneutrala pronomenet they där 
deltagarna, som bestod av både queer- och cispersoner, skulle fylla i meningsluckor 
med det pronomen de ansåg passa till korrelatet. I meningarna förekom könsneutrala 
namn, (Alex), könsstereotypiska substantiv (lawyer) och könsneutrala substantiv 
(student). Studien visade att queerpersoner fyllde i meningarna med ett könsneutralt 
pronomen i högre utsträckning än cispersoner. Dock använde både queer- och 
cispersoner huvudsakligen ett könsbestämt pronomen i kategorierna könsneutrala namn 
och könsstereotypiska substantiv. I kategorin könsneutrala substantiv valde majoriteten 
ur båda grupperna ett könsneutralt pronomen. 
 
En studie genomförd av Julie Foertsch och Ann Morton Gernsbacher (1997) stödjer 
detta. I studien fick deltagarna läsa meningar med neutrala och könsstereotypiska 
korrelat med pronomen i syftet att undersöka om they skulle kunna ersätta generiskt he. 
Foertsch och Gernsbacher undersökte deltagarnas läshastighet och fann att vid meningar 
med specifika pronomen som inte matchade det stereotypiska korrelatet, he till nurse 
var läshastigheten lägre än normalt. Vid meningar med pronomen som matchade 
korrelatet, she till nurse eller med ett könsneutralt pronomen, they till nurse var 
läshastigheten normal. Detta visade på att det könsneutrala pronomenet they inte 
påverkade förståelsen och därmed heller inte läshastigheten. Även Tania Strahan (2008) 
skriver att det könsneutrala pronomenet används i hög grad vid obestämda substantiv 
såsom läkare, kund och barn. Vidare visar Strahan att australiensiska studenter använder 
they i uppsatser när de är osäkra på referentens kön. De gör även detta när de bedömer 
att den informationen inte är relevant för kommunikationen, det vill säga generiska 
användningsområden. Enligt undersökningen är det vanligt att australiensiska studenter 

                                                
12 Studentproven i Finland anordnas två gånger per år och är en del av studentexamen. 
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medvetet väljer att bortse från referentens kön och därmed kan använda sig av they trots 
könsstereotypiska namn. Slutligen skriver Darr (2016) att American Psychological 
Association inte stödjer användandet av könsneutrala pronomen i formella texter men 
att lärare borde använda sig av könsneutrala pronomen i klassrummen för att skapa en 
inkluderande tillvaro. 

2.5 Språkpolitiskt perspektiv 
Språkpolitik, eller språkplanering, är aktioner avsedda att hålla språket funktionellt. 
Karin Milles (2013a:112) definierar språkpolitik som medvetna handlingar att förändra 
språket och befolkningens användning av det. Aktörer kan t.ex. genomföra en process 
för att etablera ett ord av olika politiska skäl som med hen. Här har grupper med 
anknytningar till feminism och HBTQ-rörelsen använt sig av en “top-down” process i 
arbetet med att främja det könsneutrala pronomenet därför att de ville få fler användare 
av pronomenet. Det vill säga, en process som leder från en språkplaneringsprocess i 
stort till en faktisk användning av ordet från allmänhetens sida (Jay, T.B. 2013:20). 
Dessa grupper önskade att få fram ett alternativt pronomen för de som inte identifierar 
sig med de pronomen som redan fanns och ett mer neutralt pronomen för generisk 
användning. Därför har dessa drivande grupper arbetat för att sprida ordet.  
 
Det har gjorts få studier om svenskars attityder till sin språkanvändning men Olle 
Josephson (2018:131) förklarar att forskningen från de senaste femton åren visar att 
svenskar generellt inte har några specifika åsikter om språk och att de har en funktionell 
syn på språk; det som fyller en funktion och fungerar hör till det positiva. Nya ord som 
användarna anser vara behövliga eller fungerande för exempelvis det dagliga 
språkbruket tas emot positivt eller utan några större reflektioner. De debatter om hen 
som har förekommit tyder på att det har funnits missnöjda språkbrukare. Till en början 
avrådde Språkrådet (2013), en avdelning hos Institutet för språk och folkminnen, folk 
från att använda hen. Kort därefter ändrade Språkrådet sina rekommendationer och 
menar numera att hen kan användas oavsett om det handlar om en informell eller 
formell situation. Samtidigt nämner Språkrådet (2013) att skribenten i fråga får ha i 
åtanke att hen kan väcka irritation hos läsaren. Alltså får skribenten själv avgöra om den 
ska använda hen eller om det enskilda ordet tar för mycket fokus från texten och dess 
innehåll. Språkrådet anser att det är upp till språkbrukarna huruvida ett ord blir etablerat 
eller ej. Med det sagt kom dessa riktlinjer redan 2013 innan ordet hen inkluderades i 
SAOL. 

2.6 Genusperspektiv 
Lundberg et al. (2017:339) berättar att genus handlar om de aspekter om kön som kan 
vara socialt, psykologiskt eller kulturellt konstruerade och Yvonne Hirdman (2003:17) 
skriver att genus kan användas som ett verktyg för att förstå föreställningar om kön och 
för att radera uppdelningen mellan kön och kropp. Raewyn Connell och Rebecca Pearse 
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(2015:141–142) bygger vidare på genusbegreppet och förklarar att människor blir 
tillägnade genus redan vid födseln och att det därmed ingår normer att följa. Att följa 
normerna är oftast av positiv innebörd för personen då det är följt av en belöning från 
omgivningen. Connell och Pearse (2015:18–19) menar alltså att genusskillnader, det vill 
säga hur t.ex. män och kvinnor kan bryta maskulina och feminina normer på olika sätt, 
kan vara problematiska för omgivningen eftersom de går emot det vanliga mönstret som 
råder.  
 
Judith Butler (2007:55–56;135–136) skriver om skillnaden mellan kön och genus i sitt 
verk Genustrubbel, feminism och identitetens subversion där kön beskrivs som något 
biologiskt, diffust samt oföränderligt och där genus beskrivs som något som skapas 
under tid. Butler (2007) menar att genus är något som kan ses som fritt och flytande, 
helt oberoende av könet. I sin tur kan därför genus gå utanför tvåkönhetens normer. 
Begrepp som feminin, maskulin, kvinna och man kan alltså representera både manliga 
och kvinnliga kroppar och kan uttrycka sig i olika könsuttryck samt hos olika 
könsidentiteter. Lundberg et al. (2017:138 och 343–345) berättar att könsidentitet 
handlar om det upplevda könet hos en person, t.ex. kvinna, man, intergender, 
genderqueer, icke-binär med flera. Connell och Pearse (2015:19–20) förklarar vidare att 
varken man eller kvinna är något som är förutbestämt utan snarare något som 
människan skapar under livets gång. Detta kallas för skapande av genusidentitet, något 
som den feministiska författaren Simone de Beauvoir förklarar i sitt klassiska citat “man 
föds inte till kvinna, man blir det” (2002:325).   

2.7 Queerteori 
Fanny Ambjörnsson (2016:33) berättar att queer-begreppet13 i den akademiska världen 
användes till en början för att bland annat besvara frågorna om vad sexualitet är för 
något, hur synen på sexualitet har ändrats under tid och vad det är för relation mellan 
föreställningen om det manliga och kvinnliga samt sexualitet. Queerteori är en stor del 
av den svenska genusvetenskapen och har blivit en del av feminismen där det bland 
annat har diskuterats av feministiska skribenter och i grundkurser om feminism 
(2016:37).  
 
Martin Berg och Jan Wickman (2010:11) förklarar att queerteorin kan klargöra och 
problematisera de föreställningar som råder kring sexualitet, kön och genus som i själva 
verket kan handla om politik och ideologi. Berg och Wickman (2010:11) menar att 
människor ständigt behöver erkännanden från sin omgivning där frågor om vilka regler 
människor behöver följa för att uppfattas som “begripliga” står i stort fokus hos 
queerteorin. Med hjälp av queerteori menar författarna (2010:12) att det blir möjligt att 
studera och kritisera heteronormens status i samhället. 

                                                
13 Queer; ursprungligen betydde ordet “konstig” eller “udda” men fungerar numera som ett paraplybegrepp inom 
HBTQ+ för att representera olika identiteter gällande kön, genus och sexuell läggning (2010:7;13). 
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3 Metod och material 

3.1 Materialinsamling och urval 
Materialinsamlingen utgår från några kommuner i norra delen av Sverige och några 
gymnasieskolor från samma område. Avgränsningen baserades på att det insamlade 
materialet lättare skulle kunna analyseras. De kursböcker som används i 
undersökningen baserades på vilka kursböcker som lärarna främst använder i 
svenskämnet och en majoritet av verken utkom efter etableringen av hen. 
Undersökningen vill synliggöra om hen är en del av svenskundervisningen och i sådana 
fall i vilka sammanhang ordet förekommer, både i kursböcker och i undervisning. 
 
Som tidigare nämnts etablerades hen 2015 då ordet inkluderades i SAOL och därför 
undersöktes kursböcker från 2010 till 2018 som är aktuella än idag. Undersökningen 
fokuserade på kursböcker då de kan användas som en slags handledning och lärare kan 
därefter basera sin undervisning utifrån olika kapitel eller delar i verket. Alltså hamnade 
kursböcker i fokus istället för att studien skulle inrikta sig på t.ex. skönlitteratur, 
samlingsverk eller andra digitala läromedel. Sammanlagt sex kursböcker bearbetades 
och undersökningen gällde utvalda avsnitt där det fanns en möjlighet att hen var 
inkluderat, exempelvis inom grammatik och varieteter i språk. Även avsnitt som 
bearbetade det svenska språket, språk generellt, och vad elever kan tänka på inför skriv- 
och taluppgifter kunde vara intressanta för undersökningen när det kom till bland annat 
instruktioner eller övningsuppgifter.  
 

Nedan finns en tabell för att visa de sex kursböcker som analyserades. 
 

Tabell 1: Kursböcker 

Titel Utgivningsår Upplaga 

Svenska Impulser 1 2017 Andra upplagan 

Svenska Impulser 2 2010 Första upplagan 

Svenska Impulser 3 2013 Första upplagan 

Svenska 1 - Helt enkelt 2018 Andra upplagan 

Svenska 2 - Helt enkelt 2016 Första upplagan 

Svenska 3 - Helt enkelt 2015 Första upplagan 
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Kursböckerna i tabell 1 används av ett flertal gymnasieskolor i de kommuner som ingår 
i undersökningen. Böckerna är alltså sådana som en majoritet av svensklärarna från 
enkätstudien använder. Endast de senaste upplagorna undersöktes varav Svenska 
Impulser 1 och Svenska 1 - Helt enkelt genomgått omfattande redigeringar, därav en 
andra upplaga. Det fanns möjlighet att få tillgång till de digitala utgåvorna av böckerna. 
Dock fanns ingen fungerande sökfunktion och vi valde att excerpera specifika delar i 
kursböckerna på förhand. Eftersom endast vissa delar av verken analyserades kan 
generiskt och specifikt hen förekomma i andra delar som därmed inte inkluderats i 
studiens resultat eller analys.  
 
De grupper som deltog i enkätstudien var svensklärare från olika gymnasieskolor i norra 
delen av Sverige. En majoritet av frågorna fokuserade på svenskämnet samt lärarens liv 
i och utanför skolan14. Enkäterna skickades ut till kontaktpersoner på de olika skolorna 
som sedan delades vidare med kollegorna. Enkätundersökningen behövde fler deltagare 
och en ny undersökning delades ut via ett socialt medium15 i en grupp för svensklärare. 
I enkäten efterfrågades aktiva gymnasielärare i svenska i någon av de utvalda 
kommunerna. 

3.2 Metod – kursböcker 
I Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys 
(2018:50) förklarar Sandhammar att Schreier (2014) menar att det finns en skillnad på 
kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Här framkommer det att en kvantitativ 
innehållsanalys skulle vara ett sätt att mäta en företeelse i texter och att utsträckningen 
av det insamlade materialet möjligen skulle kunna indikera på något utanför texterna. I 
denna studie gjordes en bedömning av kursböckerna för att synliggöra vilka 
sammanhang som hen förekommer och detta har gjorts med excerpering och kvalitativ 
näranalys. 
 
För analysen av kursböckernas användning av hen har vi genomfört en kvantitativ 
undersökning. Analysen utgår från hur många hen, generiska, specifika och meta, som 
finns i verken. Vi redovisar även hur många generiska han, hon, han/hon, han eller hon 
och den som verken innehåller. Vid bestämning av generiska respektive specifika 
pronomen har pronomenet benämnts som generiskt om det inte syftar på en namngiven 
person som finns på riktigt eller figurerar som en karaktär i exempelvis ett verk. I en 
mening där en lärare refereras till med hjälp av han men i övrigt varken är namngiven 
eller visar på andra tecken att det handlar om en specifik person har pronomenet 
behandlats som ett generiskt sådant. I exempelvis meningar utan kontext där det finns 
ett namngivet korrelat men som inte refererar till en specifik person eller litterär 
karaktär behandlas pronomenet som generiskt, t.ex. “Gustav blev trött och han gick till 

                                                
14 Se; Bilaga 1. 
15 Forumet i fråga var Facebook 
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sin säng”. Vid fall som exempelvis omnämnandet av Lisbeth Salander, som är en fiktiv 
karaktär och inte finns på riktigt men ändå är namngiven och existerande i litteraturens 
värld, har pronomenet benämnts som specifikt. Endast hen och den har undersökts både 
utifrån specifika och generiska användningsområden medan de övriga pronomen som 
finns med i studien har undersökts enbart utifrån generiska användningsområden. I de 
fall då pronomen som exempelvis han eller hon har visat sig vara specifika har de 
utelämnats ur undersökningen.  
 
Vid sökning av generiska den räknades de som var pronomen, alltså inte artiklar, t.ex. 
“Den som läser” jämfört med “Den rödhåriga flickan”. Även pronomenet man hade 
kunnat vara en del av undersökningen men då det generellt sett inte går att byta ut man 
mot hen och vice versa utan att ändra betydelse i meningen var detta inte av intresse för 
denna undersökning. I undersökningen har endast subjektsformen av pronomenen 
inkluderats. Objektsformer som henom, honom et cetera har undvikits förutom i ett 
undantagsfall där ett generiskt honom eller henne har använts i ett syfte att skapa 
anonymitet vars funktion var likt det generiska hen. Även de possessiva formerna såsom 
hens har utelämnats. 
 

Alla personliga pronomen analyserades även utifrån sitt sammanhang, exempelvis om 
det var en instruktion, en dialog eller en övning. Litterära textutdrag har huvudsakligen 
undvikits då de dels kan vara från en tid före pronomenet hen, dels huvudsakligen består 
av specifika pronomen. Det finns tillfällen där samma textexempel dyker upp mer än en 
gång och dubbletterna räknades då inte med i resultatet med pronomen. I kursböckernas 
exempelmeningar som nämns i undersökningen kommer de pronomen som är av 
intresse för undersökningen att vara kursiverade, alltså vår egna kursivering. All 
kvantitativ information från kursböckerna presenteras då det är intressant för 
undersökningen oavsett resultat. 

3.3 Metod – enkätstudien 
För att kunna undersöka användandet av och attityderna till pronomenet hen 
genomfördes en enkätstudie för svensklärarna med både kvantitativa och kvalitativa 
frågor. Frågorna i studien var både öppna och slutna (Hagevi, 2016). Enkätfrågorna 
skulle synliggöra eventuell väsentlig information om deltagaren t.ex. aktiva år som 
lärare, ålder, kön samt pronomen. Enkätfrågorna användes för att kunna, rent 
kvantitativt, undersöka användningen av hen i svenskämnet. De öppna frågorna i 
enkäterna användes i ett kvalitativt syfte för att kunna analysera och tolka attityder till 
pronomenet hen. Frågorna i enkätundersökningen skulle bland annat besvara i vilka 
sammanhang som pronomenet hen förekom som en del av undervisningen och om det 
förekom i exempelvis övningar, lektionsupplägg, grammatikövningar eller i lärarens 
yrkesspråk. För onlinegruppen lades det till en fråga om vilket landskap deltagarna 
tillhörde i Norrland. Frågan lades till för att kunna utesluta att få felaktig information, 
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t.ex. att en lärare från södra Sverige inte läst igenom instruktionerna och ändå svarat på 
enkätstudien. Dock kan det fortfarande ha skett en del avvikelser i undersökningen, t.ex. 
kan lärare deltagit som undervisar på någon annan nivå än just gymnasienivå. Även 
icke-behöriga lärare kan ha deltagit i undersökningen. 
 

Magnus Hagevi (2016:68) berättar att människor tenderar att sätta ihop saker och att det 
därför kan uppstå problem vid enkätfrågor. Det kan hända att enkätfrågor inkluderar 
flera faktorer i en och samma fråga vilket i sin tur inte leder till ett fullt giltigt svar, 
exempelvis en fråga om läraren använder hen i sin vardag och sitt yrke. Oavsett om 
läraren svarat ja eller nej skulle det inte gå att säga om läraren använder hen som en del 
av sitt yrkesspråk eller som en del av sitt vardagliga språk eller något helt annat. 
Enkätfrågorna i vår studie blev därför uppdelade med följdfrågor beroende på tidigare 
svar för att inte skapa förvirring hos deltagaren.  
 
Hagevi (2016:72) förklarar vidare att i enkätfrågor bör ledande frågor undvikas oavsett 
sammanhang. Istället för ledande frågor bör skaparen konstruera så neutrala enkätfrågor 
som möjligt. Vi försökte formulera enkätfrågorna så neutrala som möjligt för att 
undvika att deltagaren blev påverkad av hur frågan var konstruerad men i och med att 
de flesta frågorna handlade om pronomenet hen så kan deltagaren bli påverkad och 
“veta” vad de bör ge för svar. Deltagaren kan alltså uppfatta att ett svar är mer politiskt 
korrekt än ett annat och svara som de bör istället för som de gör. Alternativet hade varit 
enkäter med frågor avsedda att dölja vårt syfte med enkäterna och studien. Detta skulle 
dock ha inneburit flertalet frågor om exempelvis grammatik som inte hade varit 
relevanta för undersökningen. För att inte låta hen få för stor plats i enkäterna och 
därmed väcka en misstanke om studiens inriktning, skulle endast två eller tre relevanta 
frågor kunna undersökas. Därför beslöt vi oss för att låta samtliga enkätfrågor vara 
relevanta för studien och därmed riskera en medvetenhet hos deltagarna om studiens 
inriktning. 
 
Den insamlade informationen sammanfattades i ett digitalt dokument där vi sållade bort 
irrelevant information från undersökningen, t.ex. enkätfrågor och enkätsvar. Det har 
alltså skett en reducering för att uppmärksamma det mest väsentliga för vår studie. 
Ahrne och Svensson (2015:228) förklarar att allt insamlat material omöjligen kan tas 
upp i en text men att analytikern samtidigt inte kan sålla bort information hur som helst 
då det lätt kan framstå som att analytikern vill gynna tesen. Vi har sållat bort sådant som 
inte gäller frågeställningarna och som inte behandlar det utvalda området. Exempelvis 
fick deltagarna i enkätstudien ange ålder och aktiva år som lärare men i slutändan 
användes inte denna information i resultatet då mönster mellan erfarenhet och ålder inte 
är något som jämförs i denna studie.  
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4 Resultat 

4.1 Kursböcker 
I de sex verken som analyserades var sju avsnitt i vardera bokserie föremål för 
undersökning. I kursböckerna, som är de kursböcker som används på de skolor som har 
kontaktats för studien, räknades hur många och vilka pronomen som förekom.  

4.1.1 Svenska Impulser 1, 2 och 3 
I Svenska Impulser 1, 2 och 3 analyserades sju avsnitt med olika inriktningar i språk och 
grammatik. I avsnitten finns det olika övningar, instruktioner och exempel som 
hjälpmedel för eleven. Tabell 2 nedan visar förekomsten av de olika pronomenen i 
Svenska Impulser 1, 2 och 3. 
 
Tabell 2: Pronomen - Svenska Impulser 1, 2 och 3 

 Svenska Impulser 1 Svenska Impulser 2 Svenska Impulser 3 

Generiskt han 38 3 7 

Generiskt hon 33 12 0 

Meta-hen 5 0 17 

Generiskt den 9 7 8 

Generiskt han eller hon 0 2 1 

Generiskt hen 2 0 1 

Generiskt hon eller han 0 0 2 

Generiskt honom eller henne 0 1 0 

 
I tabell 2 står siffrorna för antal och de olika pronomen är listade efter ett sammanslaget 
antal i de tre kursböckerna från högst till lägst. Det är främst generiska han och hon som 
förekommer i samtliga verk där generiskt han återfinns 48 gånger och generiskt hon 
förekommer vid 45 tillfällen. Dessa förekommer främst i avsnitt om grammatik men 
även i avsnitt om språkliga varieteter och avsnitt om skrivprocesser, t.ex. “Han blev arg 
[...]” (2017:260) från en grammatikövning utan korrelat, “[...] han vart sjuk” (2013:317) 
som ett exempel på talspråkliga uttryck och “Finns det källor hon bör undvika?” 
(2010:401) i en diskussionsövning för att referera till en icke-specifik klasskamrat till 
läsaren. Antingen saknar exemplen ett korrelat eller så refererar pronomenet i fråga till 
en icke-specifik person. Det finns även fyra generiska han eller hon, två generiska hon 
eller han och ett generiskt honom eller henne. Dessa återfinns i bland annat avsnittet om 
den formella skrivprocessen, information om feedback och avsnittet om att skriva och 
tala. T.ex. “[...] för vem han eller hon skriver” (2010:404) och “[...] låt honom eller 
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henne gissa” (2010:441) för att referera tillbaka till en icke-specifik klasskamrat, “Gör 
skribenten det hon eller han säger sig vilja göra [...]” (2013:162) för att referera tillbaka 
till den icke-specifika skribenten. Generiska han eller hon, hon eller han och honom 
eller henne förekommer endast i Svenska Impulser 2 och 3. 
 
Avslutningsvis finns det 17 generiska den och 22 meta-hen och tre generiska hen i 
verken. Majoriteten av meta-hen återfinns i kapitlet om språklig förändring i Svenska 
Impulser 3 och avsnittet om språkliga variationer i Svenska Impulser 2. Generiska den 
och meta-hen förekommer i olika sammanhang, t.ex. “Den som skriver en essä [...]” 
(2010:424), “Ordet hen lanserades för ett antal år sedan som ett könsneutralt pronomen” 
(2017:228) och “Hur tänker du kring användningen av hen och en?” (2013:333). I 
exemplet om den refererar den tillbaka till en icke-specifik person i en skrivprocess och 
blir därför generisk. Det handlar alltså om en generell situation och person. I exemplen 
med hen handlar det just om meta-hen då det är en diskussion kring pronomenet som 
fenomen snarare än att hen är riktat mot en verklig person eller karaktär. I samma del 
framkommer det att hen kan användas av personer som varken identifierar sig som män 
eller kvinnor (2013:329). I två av verken, Svenska Impulser 1 och 3, finns det 
sammanlagt tre generiska hen. T.ex. “[...] förstår hen inte vad jag menar?” (2017:14) för 
att referera tillbaka till en icke-specifik klasskamrat och “Hen lämnar sedan sina 
uppgifter till rektor [...]” (2013:329) för att ge ett exempel på hur hen kan användas i 
situationer där kön inte är av relevans. Det tredje exemplet på ett generiskt hen 
förekommer i en text om hen som ett fenomen (2013:329). 
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4.1.2 Svenska 1, 2 och 3 – Helt enkelt 
I Svenska 1, 2 och 3 - Helt enkelt analyserades sju avsnitt om språk, grammatik och 
litteratur. I avsnitten förekommer bland annat övningar och exempelmeningar för att 
informera eleven. Tabell 3 nedan redovisar förekomsten av pronomen i kursböckerna 
Svenska 1, 2 och 3 - Helt enkelt. 
 
Tabell 3: Pronomen - Svenska 1, 2 och 3 - Helt enkelt 

 Svenska 1 - Helt enkelt Svenska 2 - Helt enkelt Svenska 3 - Helt enkelt 

Generiskt han 6 11 3 

Generiskt hon 2 12 2 

Meta-hen 1 0 15 

Generiskt han eller hon 1 1 6 

Generiskt hon eller han 0 3 2 

Generiskt den 1 0 4 

Specifikt hen 0 1 0 

Generiskt hen 0 0 0 

 

I tabell 3 står siffrorna för antal och de olika pronomen är listade efter ett sammanslaget 
antal i de tre kursböckerna från högst till lägst. Det generiska han:et förekommer totalt 
20 gånger i verken. Kursboksförfattarna skriver bland annat om berättaren, vikingen, 
läraren och geniet som referenser till han.  Kursboksförfattarna kommenterar det 
intressanta i att “geniet alltid var en han inte en hon” (2016:294) i ett avsnitt om en 
tidsepok. I en uppgift står det att eleverna inför en muntlig presentation ska dela “ett 
gemensamt PM/Elevformulär med honom så att han lättare kan följa med i talet” 
(2018:268) där honom och han refererar till korrelatet läraren. Pronomenet förekommer 
även i exempelmeningar som “han var så hungrig att han kunde äta lika mycket som en 
vuxen man” (2019:229). Det generiska pronomenet hon förekommer totalt 16 gånger 
och huvudsakligen som en referens till människan men även i exempelmeningar som 
exempelvis en referens till läsarens mamma i ett avsnitt om kronolekter och sociolekter: 
“[...] visa att hon är som du, att hon förstår dig” (2018:252). I ett av kapitlen refereras 
det till den allvetande berättaren som en berättare som “inte är kopplat till ett “jag” utan 
istället en “han” eller “hon” (2015:182). I övrigt skriver författarna om manligt och 
kvinnligt samt hur pojkar och flickor talar i avsnitt om genus och sexolekter: “är det 
skillnad om det är en kvinnlig eller manlig lärare som fördelar frågorna? Tycker du att 
tjejer och killar svär lika mycket?” (2018:275). I en av böckerna förekommer 
övningsuppgifter där eleverna ska stryka under pronomen som finns i en text och 
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placera in lämpliga pronomen i en annan text. De pronomen som efterfrågas är hon eller 
han i båda övningarna (2016:47f.). 
 
Pronomenet hen förekommer totalt 17 gånger varav 16 är meta-hen och ett är ett 
specifikt hen. Majoriteten av meta-hen förekommer i Svenska 3 - Helt enkelt som är den 
bok som främst tar upp språkförändringar. Pronomenet tas upp i en informationstext där 
kursboksförfattarna bland annat skriver att hen är ett litet ord som väcker starka känslor. 
En sms-ruta ges som ett komplement till informationstexten om hen, där “hen kommer 
ikväll” (2015:252) visas. Texten informerar om pronomenets historia och debatten. 
Texten informerar även om när hen används och hur det ska användas men ger dock 
enbart den generiska betydelsen. Detta då författarna menar att pronomenet används när 
en persons genus är obekant, oväsentligt eller när det inte finns ett behov av att 
specificera könet (2018:256). Pronomenets specifika användning, som ett pronomen för 
de som varken identifierar sig som man eller kvinna, informeras inte om i texten. 
Dessutom berättar kursboksförfattarna att hen som pronomen blir allt mer vanligt i det 
svenska språket (2015:253). Författarna av kursboken skriver att hen anses fylla en 
lucka i språket och att det blir allt mer använt, främst av ungdomar. I Svenska 2 -  Helt 
enkelt finns verkens enda förekommande specifika hen (2016:350). Pronomenet 
hänvisar till karaktären Tintomara i Carl Jonas Love Almqvists roman Drottningens 
juvelsmycke. Kursboksförfattarna skriver att Tintomara “är en hen”. Detta trots att 
Tintomara i romanen är en androgyn person som refereras till med hon. Det 
förekommer inga generiska hen i något av de tre verken. 
 
Dubbelformerna han eller hon och hon eller han förekommer totalt åtta respektive fem 
gånger som referenter till författare, berättare, opponenten, läsaren et cetera. 
Kursboksförfattarna skriver om de verktyg som ett verks författare kan använda sig av 
för att förmedla berättelsen, “vilken berättarteknik använder hon eller han?” (2016:148). 
En “jagberättare” förklaras som en berättare som själv kan “uppleva historien som han 
eller hon berättar” (2015:182). När författarna berör berättarperspektiv i Svenska 1 - 
Helt enkelt skriver de om den allvetande berättaren som berättar i en position av “tredje 
person”. Där väljer de att inte könsbestämma den allvetande berättaren som han eller 
hon till skillnad från i Svenska 3 - Helt enkelt. Dubbelformerna han eller hon respektive 
hon eller han används inkonsekvent i verken där t.ex. opponenten refereras tillbaka med 
båda formerna på samma sida (2015:101). Pronomenet den förekommer totalt fem 
gånger. Författarna har använt sig av den på ett sätt som fungerar könsneutralt. De har 
skrivit att “den som är populär i en grupp bestämmer vad som är inne och vad som är 
ute” (2018:257). Här fungerar den som ett könsneutralt alternativ till han eller hon. 
Författarna menar att mottagaren kan reagera på ordvalet vid användandet av hen och 
tappa fokus från texten. Då “kan det mer värdeneutrala pronomenet ’den’ komma väl till 
pass” (2015:254). Pronomenet förekommer även i meningar som “den som läser din 
text” (2015:77) och “[...] den man kommunicerar med [...]” (2015:257).  
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4.2 Enkäter 
I lärarenkäten, som skickades ut till gymnasieskolor i Norrland samt till en grupp från 
sociala medier, fanns det sammanlagt fyra bakgrundsfrågor alltså om läraren i fråga, och 
tio frågor om pronomenet hen. 

4.2.1 Lärarenkät: Lokala gymnasieskolor 
Sammanlagt var det 15 lärare som deltog i den första enkätstudien. Bland lärarna var det 
elva kvinnor, tre män och en lärare som angav annat som könskategori. De kvinnliga 
deltagarna angav hon som pronomen och de manliga deltagarna angav han som 
pronomen. Läraren som angivit annat vid könsfrågan angav hen som pronomen.  
 
Fråga: Anser du att hen kan användas i formellt eller informellt skrivande? 
Bland lärarna ansåg tolv deltagare i studien att hen kan användas i skrift när det kommer 
till både informella och formella sammanhang. Två lärare tyckte att det var mer 
passande att använda hen i informella situationer. Det var endast en lärare som ansåg att 
hen inte borde användas i skriftliga sammanhang oavsett om det är en formell eller 
informell situation.  
 
Fråga: Vet du om någon elev som identifierar sig med pronomenet hen? Om ja, hur fick 
du reda på det? 
Av lärarna var det endast 13,3%, två stycken av femton, som kände till en elev som 
identifierar sig med pronomenet hen. En av lärarna uppgav att eleven själv hade talat 
om det både för sina lärare och för sina klasser. Den andra läraren svarade att en kollega 
hade gett den informationen. Resterande lärare svarade att de inte visste om någon elev 
som identifierar sig med pronomenet men en lärare förtydligade att eleverna själv får 
välja vilket pronomen de vill använda om sig själva och andra då läraren menade att det 
kan ge upphov till intressanta diskussioner. En av lärarna som vet om en elev som 
identifierar sig med hen som pronomen uppgav sig använda pronomenet i 
undervisningen ibland, men enbart i uppgifter. Läraren uppger att hon aldrig använder 
pronomenet i grammatik eller yrkesspråk och att hon inte använder pronomenet i sin 
vardag.  
 
Fråga: Har du någon arbetskollega som identifierar sig med pronomenet hen eller 
känner du någon utanför ditt arbete som identifierar sig med pronomenet hen? 
Tre av lärarna, 20% uppgav att de kände någon eller några utanför arbetet som 
identifierar sig med pronomenet hen. De resterande tolv lärarna, 80%, uppgav att de 
varken kände någon kollega eller någon utanför arbetet som benämns med pronomenet 
trots det faktum att några av dessa lärare är kollega till läraren som själv identifierar sig 
med pronomenet hen.  
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Fråga: Använder du dig av pronomenet hen till vardags? 
En majoritet av lärarna, tio stycken, vilket motsvarar ungefär två tredjedelar, svarade att 
de använder pronomenet hen till vardags utanför arbetet. Resterande fem lärare uppgav 
att de inte använder pronomenet i vardagen. De flesta lärarna, åtta av femton, använder 
pronomenet till vardags trots att de varken känner en kollega eller någon utanför arbetet 
som benämns med pronomenet hen. Fyra av de fem lärare som inte använder 
pronomenet till vardags känner inte heller någon som själv har det. En lärare uppger att 
hon inte använder pronomenet till vardags trots att hon känner någon eller några utanför 
arbetet som identifierar sig med pronomenet hen. Slutligen var det två lärare som både 
använder sig av pronomenet till vardags samt känner någon eller några utanför arbetet 
som har pronomenet hen. 
 
Fråga: Använder du hen i din undervisning och i sådana fall hur? 
Hela 73,3%, elva av de deltagande lärarna, angav att de använder pronomenet i sin 
undervisning. Fyra lärare svarade att de inte använder pronomenet. Av dessa fyra är det 
två stycken som tidigare svarat att de inte känner en kollega eller någon utanför arbetet 
som använder sig av pronomenet. De har också svarat att de inte använder pronomenet 
till vardags. En av deltagarna har svarat ja på att känna någon eller några utanför arbetet 
men har svarat nej på att använda pronomenet till vardags och i arbetet. En av 
deltagarna har ingen bekant som identifierar sig med pronomenet utanför eller inom 
arbetet men har uppgett sig använda pronomenet till vardags. Denna lärare menar att 
hon inte har haft tillfälle att ta upp pronomenet än då hon varken haft ett moment med 
pronomen eller en text där hen förekommit. Dessutom nämnde läraren att pronomenet 
hen inte har förekommit i kursboken. Av de elva lärare som svarat att de använder sig 
av pronomenet i sin undervisning har de gett exempel såsom i grammatik, uppgifter, 
alternativ till han eller hon et cetera. En av lärarna har tidigare svarat att pronomenet 
hen kan användas i informellt skrivande och att hon känner till en elev som identifierar 
sig med pronomenet. Läraren uppgav att hon ibland använder pronomenet i uppgifter 
men att hon aldrig använder pronomenet i grammatik eller i sitt yrkesspråk. 
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Tabell 4 nedan presenterar vilka alternativ som de olika lärarna angav samt hur många 
lärare som angav alternativet som svar. Samtliga lärare hade möjlighet att ange flera 
exempel på hur de använde hen i sin undervisning.  
 
Tabell 4: Hur används hen i undervisningen? (Lokala gymnasieskolor) 

Kategorier Antal lärare 

Uppgifter 5 

Grammatik 3 

Istället för han/hon 2 

Yrkesspråk 1 

Exempel 1 

Vardagligt talspråk i undervisningen 1 

Inom språkundervisning 1 

Instruktioner 1 

Vetenskapligt skrivande 1 

Irrelevant kön/vet ej kön 1 

Inte alls 4 

 
Tabell 4 visar att hen är, på olika sätt, en del av svenskundervisningen hos deltagarna. 
Fyra lärare angav dock att de inte använder pronomenet i sin undervisning. Resterande 
lärare gav ett flertal exempel där det framförallt rörde sig om uppgifter och 
grammatikundervisning.  
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Fråga: Vad skulle du råda dina elever att använda? 
De deltagande lärarna fick slutligen svara på fyra stycken exempelmeningar med syftet 
att välja ett pronomen som de skulle råda eleverna att använda. Utöver givna 
svarsalternativ fanns även möjligheten att själv skriva in ett eget alternativ. 
 
Exempelmening 1 
- Jag undrar om du vet hur det är med Alex? Jag har hört att _______ har flyttat ihop med sin kille. 
 

 
Figur 1: Pronomen - Exempelmening 1 (Lokala gymnasieskolor) 
 
Av de svarande lärarna menade fyra stycken att vilket pronomen de skulle råda eleven 
att använda beror på Alex kön. En av lärarna förklarade att avsändaren borde veta vilket 
pronomen Alex har. En av dessa lärare menade att hon inte arbetade med den här typen 
av övningar och inte kunde svara ett pronomen då det helt skulle bero på 
sammanhanget. Två lärare svarade att de skulle råda dubbelformen han eller hon. Två 
stycken svarade att de skulle ange dubbelformen han/hon. En av de två lärarna menade 
att hon skulle råda eleven använda hon om eleven visste att det var en kvinna och han 
om eleven visste att det var en man men att läraren skulle råda eleven att använda 
han/hon i det fall Alex kön var okänt. Tre lärare angav att de skulle råda eleven använda 
pronomenet hen och två stycken svarade “övrigt”, att de skulle återanvända namnet, det 
vill säga, Alex. En lärare svarade pronomenet han och en lärare svarade pronomenet 
hon. 
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Exempelmening 2 
“Om gästen vill röka kan ______ gå ut på balkongen.” 

 
Figur 2: Pronomen - Exempelmening 2 (Lokala gymnasieskolor) 
 
På ovanstående exempelmening svarade 33,3%, fem stycken, att de skulle råda eleven 
använda pronomenet hen. Lika många svarade att de skulle råda eleven till 
dubbelformen han eller hon. Vidare svarade tre lärare pronomenet den och två lärare 
valde att svara övrigt och ge egna förslag. En av de lärarna ville hellre säga denne 
medan den andra valde att skriva om meningen på ett sådant sätt att ett pronomen inte 
behövdes. 
 
Exempelmening 3 
“Lastbilschauffören Kim Nyberg fördes till sjukhus efter att ______ frontalkrockat med civilbil.” 
 

 
Figur 3: Pronomen - Exempelmening 3 (Lokala gymnasieskolor) 
 
På denna exempelmening valde majoriteten av lärarna, 46,7%, det vill säga sju av 
femton deltagare, alternativet “övrigt” för att kunna skriva sitt eget alternativ. Av dem 
ville tre stycken hellre skriva hjälpverbet ha, en lärare svarade denne och ytterligare en 
lärare menade att det beror på Kims kön. Två av lärarna svarade “samma som Alex”. På 
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frågan om Alex hade den ena svarat att hon inte riktigt vet utan att det beror på 
sammanhanget. Den andra läraren hade svarat att om eleven inte vet könet skulle hon 
råda till användningen av han eller hon men i det fall att könet är känt av eleven hänvisa 
till han respektive hon. Utöver de sju lärare som svarat övrigt svarade 20%, det vill säga 
tre av lärarna, pronomenet han. Två lärare, 13,3%, svarade hen och samma antal 
svarade han eller hon. En lärare valde istället dubbelformen han/hon. 
 
“Författaren menar att det finns en poäng med att ställa frågan från en annan synvinkel för att eleven ska 
kunna visa att _______ har god förståelse i ämnet.” 
 

 
Figur 4: Pronomen - Exempelmening 4 (Lokala gymnasieskolor) 
 
På denna, mer formella, exempelmening svarade fyra lärare att de skulle råda till 
användningen av hen. Ytterligare fyra svarade han eller hon och två lärare valde 
varianten han/hon. Två lärare svarade pronomenet den och ytterligare två lärare valde 
alternativet övrigt. De två lärare som valde “övrigt” som alternativ valde att skriva 
pronomenet denne respektive att skriva om meningen på ett sådant sätt att ett pronomen 
inte behövs. 

4.2.2 Lärarenkät: Onlineforum 
Det var sammanlagt 49 svensklärare som deltog i studien via forumet online. Bland 
deltagarna var 83,7% kvinnor, sammanlagt 41 stycken och en minoritet på 16,3% var 
män, sammanlagt åtta stycken.  
 

Fråga: Anser du att hen kan användas i formellt eller informellt skrivande? 
En majoritet på 79,6%, sammanlagt 39 lärare, ansåg att hen går att använda i skrift 
oavsett om det handlar om ett informellt eller formellt sammanhang. Tre lärare ansåg att 
hen passar i mer formella skriftliga sammanhang där fem lärare tyckte tvärtom - att det 
passar bättre att skriva hen i informella situationer. En minoritet på 4,1%, sammanlagt 
två lärare, ansåg att hen inte bör användas i något av de nämnda sammanhangen. Ingen 



27 

av de två lärarna kände till någon elev eller kollega med pronomenet hen och använde 
inte hen utanför arbetet. Den ena läraren använde inte hen i sin undervisning men den 
andra läraren svarade att den gjorde det ibland dock inte hur. På exempelfrågorna angav 
de aldrig hen som ett alternativ utan svarade istället med att de skulle hänvisa sina 
elever med att svara han/hon, den och han eller hon. 
 
Fråga: Vet du om någon elev som identifierar sig med pronomenet hen? Om ja, hur fick 
du reda på det? 
Bland de 49 lärarna var det 67,3%, sammanlagt 33 lärare som svarade att de inte kände 
till någon elev som identifierar sig med pronomenet hen. De lärare som svarade att de 
kände till en elev med hen som pronomen var 32,7%, sammanlagt 16 lärare. Bland de 
lärare som svarat att de hade kännedom om elever som identifierar sig pronomenet hen 
förklarades det att informationen framkommit genom att läraren själv hade frågat eleven 
om pronomen, att en kollega berättat det, att eleven själv förmedlat det antingen via 
samtal eller via uppgifter som den lämnat in eller att det skett vid överlämning från 
grundskolan. I ett enstaka fall hade informationen kommit direkt från elevhälsan.  
 
Fråga: Har du någon arbetskollega som identifierar sig med pronomenet hen eller 
känner du någon utanför ditt arbete som identifierar sig med pronomenet hen? 
Använder du dig av pronomenet hen till vardags? 
Bland deltagarna var det en majoritet på 77,6% sammanlagt 38 lärare, som angav att de 
inte kände till någon arbetskollega eller någon utanför arbetet med pronomenet hen. 
Däremot var det en andel på 16,3%, sammanlagt åtta deltagare, som angav att de kände 
till någon eller några utanför sitt arbete som identifierade sig med pronomenet hen. Det 
fanns två deltagare på 4,1% som förmedlade att de hade en arbetskollega med 
pronomenet hen och slutligen var det en minoritet på 2%, en deltagare, som angav att 
den både hade personer i och utanför arbetet som identifierar sig med pronomenet hen. 
Av de 49 deltagarna var det majoritet på 79,6%, det vill säga 39 lärare, som angav att de 
använde pronomenet hen i sin vardag utanför arbetet. En minoritet av deltagarna på 
20,4%, tio lärare, förmedlade att de inte använde hen i sin vardag.  
 
Fråga: Använder du hen i din undervisning och i sådana fall hur? 
Samtliga lärare fick förklara om de använde hen sin undervisning och i sådana fall hur. 
Bland deltagarna var det 47 av 49 lärare som använde hen i sin undervisning, 
motsvarande 95,9% och två av 49 lärare som inte använde hen i sin undervisning, 
motsvarande 4,1%. Deltagarna kunde ange flera svarsalternativ. I vissa fall svarade 
läraren “ja”, “ibland” eller “i aktuella sammanhang” och de svarsalternativen hamnade i 
kategorin “Ja - inga exempel”. 
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Tabell 5 nedan redovisar de olika svarsalternativen som lärarna angav samt hur många 
lärare som angav de olika alternativen. Samtliga lärare fick ange flera olika svar.  
 
Tabell 5: Hur används hen i undervisningen? (Lärare från forum) 

Kategorier Antal lärare 

Uppgifter 10 

Istället för han/hon 9 

Grammatik 8 

Irrelevant kön/vet ej kön 8 

Yrkesspråk 5 

Texter 4 

Språkhistoria/Språkförändring 3 

Normkritiskt arbete 2 

Genomgång 1 

Språksociologi 1 

Ja - inga exempel 4 

Inte alls 2 

 
Tabell 5 visar att en majoritet använde hen i uppgifter exempelvis i skrivuppgifter eller 
dylikt men det var inte alla deltagare som angav något specifikt exempel. Det var ett 
flertal deltagare som använde hen sin undervisning istället för han/hon, i sin 
grammatikundervisning, i sammanhang där kön var irrelevant eller om det var ett okänt 
kön. Bland lärarna var det en som menade att den använder hen i olika sammanhang 
men att den samtidigt kunde undvika att använda pronomenet för att undvika diskussion 
i klassrummet. 
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Fråga: Vad skulle du råda dina elever att använda? 
Fortsättningsvis fick lärarna ange vad de skulle hänvisa sina elever att använda för 
pronomen i olika exempelmeningar. Bland frågorna fanns det redan pronomen att välja 
mellan men läraren kunde även ange ett eget svar, dock fick läraren ange endast ett 
alternativ. 
 
Exempelmening 1 
- Jag undrar om du vet hur det är med Alex? Jag har hört att _______ har flyttat ihop med sin kille. 
 
 

 
Figur 5: Pronomen - Exempelmening 1 (Lärare från forum) 
 
En grupp på 38,7%, sammanlagt 19 lärare, angav hen som svarsalternativ för 
Exempelmening 1. Därefter var det 16,3% av lärarna, det vill säga åtta stycken som tog 
svarsalternativet han på frågan. Av lärarna var det tio stycken, sammanlagt 20,4% som 
förklarade att de antingen skulle råda eleven att använda han/hon eller han eller hon. 
Sammanlagt åtta av lärarna menade att svarsalternativet antingen skulle bero på textens 
kontext eller personens kön. Därefter var det en minoritet på tre lärare som angav annan 
information som var inte var relevant för undersökningen. Slutligen var det en lärare 
som inte gav något svar på frågan.  
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Exempelmening 2 
“Om gästen vill röka kan ______ gå ut på balkongen.” 
 

 
Figur 6: Pronomen - Exempelmening 2 (Lärare från forum) 
 
På Exempelmening 2 svarade samtliga deltagare. En majoritet på 67,3%, sammanlagt 
33 lärare, angav att de skulle råda eleven till att använda hen. Det var en grupp på 
14,2%, sammanlagt sju lärare, som förmedlade att de skulle råda eleven att använda 
den. Därefter var det en grupp lärare på 12,2%, sammanlagt sex lärare, som skulle råda 
eleven att antingen använda han/hon eller han eller hon. En lärare uttryckte att det inte 
spelade någon roll vilket pronomen som används och slutligen var det två lärare som 
angav annan information. 
 

Exempelmening 3 
“Lastbilschauffören Kim Nyberg fördes till sjukhus efter att ______ frontalkrockat med civilbil.” 
 

 
Figur 7: Pronomen - Exempelmening 3 (Lärare från forum) 
 
En majoritet på 50%, sammanlagt 24 lärare, svarade att de skulle råda sina elever att 
använda hen. En grupp på 10,4%, sammanlagt fem lärare, valde han som alternativ. 
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Därefter var det en sammanslagen grupp som antingen valde han/hon eller han eller hon 
på 20,8%, sammanlagt tio lärare. Sammanlagt åtta lärare på 16,6% angav andra 
alternativ som svar och en del av dessa lärare menade att de inte alls skulle ha använt ett 
pronomen överhuvudtaget och några andra i gruppen hade hellre använt hjälpverbet 
“ha”. Till sist var det en lärare som inte angav något svar. 
 

Exempelmening 4 
“Författaren menar att det finns en poäng med att ställa frågan från en annan synvinkel för att eleven ska 
kunna visa att _______ har god förståelse i ämnet.” 
 

 
Figur 8: Pronomen - Exempelmening 4 (Lärare från forum) 
 
En majoritet på 82,9%, sammanlagt 39 lärare, svarade att de skulle råda sina elever att 
skriva hen. En mindre grupp på 6,3%, sammanlagt tre lärare angav, att de skulle råda 
sina elever att använda den. Därefter var det 8,5%, fyra lärare, som antingen angav 
han/hon eller han eller hon som alternativ. Slutligen var det en lärare som angav ett 
annat alternativ och därefter två lärare som inte angav något alternativ alls.  
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5 Slutdiskussion 

5.1 Hen – kursböcker 
För att sammanfatta undersökningen av kursböckerna går det att konstatera att hen 
förekommer i de undersökta kursböckerna, dock främst som meta-hen där hen 
diskuteras som fenomen. Hen förekommer alltså främst i diskussioner eller vid allmän 
information om det könsneutrala pronomenet. Detta kan bero på det faktum att 
upplagorna av Svenska Impulser 2 och 3 trycktes första gången 2010 och 2013, innan 
hen blev etablerat. Bland de olika kursböckerna i serien används olika generiska 
pronomen och i ett och samma verk finns det ett mönster kring vilka generiska 
pronomen som används i information eller uppgifter för eleverna. Däremot i 
övningsuppgifter med exempelmeningar i t.ex. grammatik förekommer endast generiska 
han och hon, ofta sammankopplat med ett yrke eller ett namn som i sin tur är kopplat 
till en icke-specifik person.  
 

Den inkonsekventa användningen av hen och alla dess former skulle kunna bero på det 
faktum att Svenska Impulser 1, 2 och 3 är skrivna av två författare. Även Svenska 1, 2 
och 3 - Helt enkelt har skrivits av två författare. Hen nämns som ett exempel i 
kursböckerna men används inte i exempelvis grammatikövningar. Däremot kan eleven 
själv välja att använda hen i exempelvis en övning där den får skapa egna meningar med 
självvalda pronomen. Ett flertal av övningarna inom grammatik och 
diskussionsövningar innehåller könsneutrala namn men saknar antingen pronomen eller 
följs av han eller hon. Övningar och information som inriktar sig på exempelvis 
pronomen innehåller inte hen oavsett om det handlar om personliga eller possessiva 
pronomen. Det finns även övningar där kön egentligen spelar en mindre roll men som 
ändå får ett hon eller han när det kommer till pronomen när det lika gärna går att 
använda hen.  
 
En återkommande företeelse i kursböckerna Svenska Impulser 1, 2 och 3 är att 
förekomsten av hen oftast är i form av meta-hen. Ibland förekommer hen i generisk 
benämning men samtidigt nämns “killar och tjejer” i verken. Författarna förklarar, vid 
ett tillfälle i Svenska Impulser 3 (2013:329), hur hen kan användas och menar att det 
bland annat är till för de människor som inte ser sig själva inom de binära kategorierna 
“man och kvinna”. När hen väl används i böckerna framstår det som ett sätt att 
anonymisera eller för att tala om något där kön inte är av vikt och just synen på kön i 
kursböckerna kan ses som svart-vit. Transpersoner inom de binära kategorierna kan 
möjligen bli inkluderade rent binärt, det vill säga inom kategorierna man och kvinna, 
men däremot finns det ingen representation av de som identifierar sig som icke-binära. 
Det finns alltså inga icke-binära karaktärer i t.ex. textutdrag eller grammatikövningar 
och det finns inga exempel på verkliga icke-binära personer. Det finns partier i Svenska 
Impulser-serien som problematiserar huruvida något är manligt eller kvinnligt och inför 
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det binära tänkandet, “antingen eller”, “man och/eller kvinna”. Oftast handlar dessa fall 
om samtalsstrukturer kopplat till sexolekt men i och med det exkluderas icke-binära i 
uppgiftsformuleringar. Conell och Pearse (2015) menar att det finns mönster att följa 
och om dessa bryts blir det problematiskt för omgivningen då det går emot de normer 
som råder. Detta kan vara en anledning till varför det finns en kategorisering av manligt 
och kvinnligt i samtliga böcker och varför hen snarare diskuteras som ett fenomen än i 
specifik benämning. Personer som identifierar sig med hen eller personer som rör sig 
utanför det binära är inte lika “enkla” att dela in i fack för allmänheten. 
 

En intressant företeelse med just Svenska Impulser 3 är det faktum att författarna väljer 
att introducera hen. Första upplagan från 2013 är den som är aktuell även idag och 
författarna valde att inkludera ett ord som befann sig i en het debatt. Samtidigt avrådde 
diverse språkmyndigheter16 användningen av hen i samband med debatten, ungefär 
samtidigt som Svenska Impulser 3 trycktes. Även om det är främst meta-hen som nämns 
är det ett ändå intressant val från författarnas sida att introducera ett nytt pronomen för 
skolelever i Sverige 2013, även om det nu idag är ett etablerat ord sen 2015. Utifrån ett 
språkpolitiskt perspektiv, liknande Milles (2013a:112) förklaringar av feministrörelsens 
och HBTQ-rörelsens handlingar för att sprida pronomenet, kan det möjligtvis vara så att 
författarna gjorde ett aktivt val att introducera hen för att bidra till pronomenets 
spridning och ifrågasättandet av könsnormer. Dock handlar diskussionen framförallt om 
hens generiska funktion och debatten snarare än i specifik benämning hos exempelvis 
transpersoner.  
 
Gemensamt för majoriteten av de hen som återfinns i kursböckerna Svenska 1,2 och 3 - 
Helt enkelt är att de är meta-hen. De används för att informera om pronomenet och de 
förklaringar som ges är av generisk användning. Kursböckerna informerar om att 
pronomenet används när kön är okänt eller irrelevant, det vill säga en generisk 
användning. Information som tyder på att pronomenet kan användas för människor som 
inte identifierar sig med pronomenen han eller hon, en specifik användning, 
förekommer inte. I den kursbok17 där det finns ett specifikt hen ges ingen förklaring till 
att det ens är ett pronomen och då inte heller dess användningsområden. Detta kan tyda 
på en naturlig användning av pronomenet när kursboksförfattarna känner att de kan 
skriva ut pronomenet utan att ge en närmare förklaring till vad det betyder att “vara en 
hen”. Däremot kan det behövas en förklaring till vad som menas med hen, i synnerhet 
specifikt hen, då denna bok är den enda i serien som inte innehåller någon information 
om pronomenet. 
 
Gemensamt för kursböckerna i serien Svenska - Helt enkelt är även att det finns 
möjligheter för kursboksförfattarna att använda hen eller andra strategier för en 
könsneutral text men att dessa möjligheter inte tas till vara utan substantiv som 
                                                
16 Se avsnitt; 1.2 Läroplan för gymnasieskolan. 
17 Se avsnitt; 4.1.2 Svenska 1, 2 och 3 - Helt enkelt 
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exempelvis läraren, författaren och berättaren är ofta könsbestämda. I dessa fall finns 
det inget behov av att skriva ut och specificera kön, som en av informationsrutorna för 
hen säger. I nära anslutning till denna informationsruta väljer författarna att skriva han 
eller hon trots att inget behov finns. Istället för att skriva han som referens till läraren18 
kan hen eller din lärare skrivas för en mer könsneutral referens. De övningar som 
innehåller pronomen är enbart sådana som förväntar sig han eller hon samt variationer 
av de pronomenen som svar. Det finns inga övningsuppgifter som ger utrymme för att 
använda hen eller ens den.  
 
Josephson (2013:131) förklarar att svenskar generellt inte har några specifika åsikter 
gällande språk - det viktigaste är att språket fyller en funktion och att det går att 
använda. Det som står i samtliga kursböcker fungerar och som läsare förstår du vad 
skribenten vill framföra. Oavsett om det står han/hon eller hen i en exempelmening kan 
du som läsare uppfatta att det möjligtvis är en anonym eller irrelevant person som 
nämns. Dock, utifrån ett genusperspektiv kan användningen av hen inkludera personer 
som befinner sig utanför de binära kategorierna, samtidigt som det jobbar mot tvåköns- 
och heteronormen (Butler, 2007). Alternativen han/hon och hen har egentligen samma 
funktion när det kommer till anonymisering eller när kön är irrelevant men hen 
inkluderar desto fler individer. 
 
I den här studien undersöktes enstaka avsnitt i de utvalda kursböckerna. Möjligtvis hade 
det blivit ett annorlunda resultat om samtliga kursböcker analyserats i helhet. 
Förekomsten av hen hade troligtvis haft en marginell ökning men vilket hen det hade 
rört sig om är svårt att anta.  
 

Är det meningen att kursböcker i svenska ska förmedla en nutid eller en framtid? Det 
upplevs som en självklarhet att kursböcker ska kunna reflektera den nutid som råder. 
Samtidigt förekommer hen i Svenska Impulser 3 trots att verket gavs ut innan hens 
etablering. Det pågick en debatt med olika aktörer och detta förmedlades i kursboken. I 
t.ex. Svenska Impulser 3 får eleverna chansen att diskutera och fundera över 
pronomenet. Samtidigt är ordet etablerat idag och diskussionen kring hen hade nog varit 
mer intressant innan etableringen. Med det sagt är det möjligt att kursböcker kan 
förmedla en nutid kombinerat med t.ex. språkliga nyheter för att väcka en tanke hos 
elever och lärare. Läraryrket är trots allt ett föränderligt yrke där ny kunskap ständigt 
finns att förvärva. 
  

                                                
18 Se avsnitt; 4.1.2 Svenska 1, 2 och 3 - Helt enkelt 
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5.2 Hen – svensklärare och undervisning 
I enkätstudien för svensklärare var det främst kvinnor som deltog och en majoritet av 
kvinnorna var positiva till pronomenet hen oavsett informell eller formell situation. 
Utifrån ett språkpolitiskt perspektiv kan detta möjligen bero på att det främst är unga 
kvinnor som tar sig an språkliga nyheter (Milles, 2013a) och det kan i sin tur vara en 
anledning till varför enkätstudien intresserade dem. Generellt sett har deltagarna i 
studien en positiv attityd när det kommer till pronomenet hen. Detta konstaterades i de 
båda grupperna med lärare. De är villiga att använda hen i informella och formella 
sammanhang och en del av lärarna använder även pronomenet utanför sitt yrke. Ett fåtal 
lärare känner till någon elev eller någon utanför arbetet med pronomenet hen. Olika 
former av hen återfinns i olika delar av svenskundervisningen som en del av t.ex. 
yrkesspråk, uppgifter, språkhistoria, grammatik och tillfällen där kön inte är relevant. 
En minoritet inkluderar inte hen i sin undervisning och en deltagare uttryckte att den 
ibland kunde undvika att använda hen för att undvika en möjlig diskussion. 
 

Ett mönster finns hos lärarna från forumet som deltog i enkätstudien. Majoriteten anser 
att hen kan användas i skrift när det kommer till formella samt informella sammanhang 
och en majoritet anger, på samtliga frågor med exempelmeningar19, att hen är det bästa 
alternativet oavsett kontext. Deltagare som angav olika svar men som var positiva till 
hen, både formellt och informellt, svarade ändå andra alternativ, t.ex. han i meningar 
där det fanns ett namn, Kim och Alex. Milles (2013a:121) förklarar att den specifika 
användningen av hen är mer sexualpolitiskt laddad och ifrågasätter därmed 
tvåkönsnormen. Detta kan i sin tur leda till ett visst motstånd gällande den specifika 
användningen av det könsneutrala pronomenet och kan möjligtvis vara en anledning till 
varför den avvikande gruppen kunde ange hen i ett generiskt syfte, men inte om det var 
kopplat till en person med namn. Detta kan bero på det som Berg och Wickman 
(2010:11) förklarar utifrån queerteori; att människor ständigt behöver vara “begripliga”. 
En specifik användning av hen kan finnas hos någon som står utanför tvåkönsnormen 
och i sin tur vara svårare för allmänheten att “förstå”. 
 
Hos de deltagande lärarna som valde att svara hen på varje exempelmening är det 
möjligt att de, likt studenterna i Strahans (2008) undersökning, medvetet kan bortse från 
personens kön, oavsett namngiven eller ej, då det inte är av relevans. Möjligtvis anser 
de deltagarna att hen är ett pronomen som fungerar väl i samtliga användningsområden, 
även vid könsstereotypiska namn. Då enkätfrågorna enbart innehöll könsneutrala namn 
är detta dock inget som denna studie kan svara på.  
 
  

                                                
19 Se avsnitt; 4.2.1 och 4.2.2, Exempelmeningar 1–4 
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Bland lokala lärare går det också att se att majoriteten är neutrala eller positiva till 
användandet av pronomenet hen. En av lärarna uppger sig dessutom själv identifiera sig 
med hen20. Trots att några av de svarande lärarna arbetar på samma skola, eller i skolor 
som samarbetar och där samtliga ämneslärare har återkommande möten, var det ingen 
som uppgav sig att känna någon kollega som identifierar sig med hen.  
 
Det finns inte enbart icke-binära elever utan även icke-binära lärare vilket kan göra 
meningar i kursböcker problematiska utifrån ett genusperspektiv, som exempelvis 
frågan om det är någon skillnad på manliga och kvinnliga lärare i Svenska 1 - Helt 
enkelt. Lundberg et al. (2017:134 och 343–345) förklarar att människor kan ha flera 
olika könsidentiteter som t.ex. intergender, genderqueer och icke-binär. Lärare som inte 
identifierar sig som man eller kvinna exkluderas då i Svenska 1 - Helt enkelt när 
kursböckerna efterfrågar skillnader utifrån kön endast tillhörande tvåkönsnormen. 
 
En av de deltagande lärarna21 menar att eleverna får välja de pronomen som de själva 
vill ha men även välja vilket pronomen de vill använda på andra och att detta kan ge 
upphov till intressanta diskussioner. Meningen kan ha misstolkats men det går att tolka 
att denne lärare tillåter sina elever att exempelvis inte tilltala en elev med pronomenet 
hen även om denne vill det. Vilket i sin tur kan leda till diskussioner mellan t.ex. de som 
är positiva till pronomenet och de som inte är det.  
 
Bland de lokala lärarna finns det en lärare som valde att skriva om samtliga 
exempelmeningar för att undvika användandet av pronomen. Några av lärarna valde att 
lägga till ett hjälpverb istället för ett pronomen i någon enstaka mening. Möjligtvis ser 
inte dessa lärare hen som ett funktionellt pronomen (Josephson, 2011). Det är även 
möjligt att de är medvetna om de reaktioner som kan väckas vid användandet av hen 
och följer därmed Språkrådets rekommendationer (2013), men väljer att undvika hen i 
högre grad än vad som rekommenderas.  
 
Exempelmening ett och tre, som innehåller könsneutrala namn gav många svar som 
menade att pronomenet beror på personens kön. Vilket går att anta att talaren eller 
skribenten bör veta, och om denne inte vet kan meningarna istället med fördel skrivas 
om så ett pronomen inte behövs. Dock visade dessa meningar på att några av lärarna 
endera gick på namn, sexuell läggning, yrke eller en kombination av dessa för att välja 
ett könsbestämt pronomen. I exemplet om lastbilschauffören Kim var det tre lärare som 
angav han som pronomen.  
 
En lärare menar att om eleven vet könet skulle läraren rekommendera endera han eller 
hon men i det fall att detta var okänt rekommendera han eller hon. Utifrån ett 
genusperspektiv kan detta tyda på att läraren i fråga inte tänker på eller inte är positiv 
                                                
20 Se avsnitt; 4.2.1 Lärarenkät: Lokala gymnasieskolor 
21 Se avsnitt, 4.2.1 Lärarenkät: Lokala gymnasieskolor, fråga: Vet du om någon elev som har pronomenet hen? 
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till fler könsidentiteter än tvåkönsnormen (Butler, 2007). Exempelmening två och fyra 
som båda är av generisk typ visade på jämna svar mellan könsneutrala pronomen, det 
vill säga hen eller den och icke könsneutrala pronomen, han eller hon samt variationer 
av denna. Detta visar på att flera av lärarna stödjer användningen av generiskt hen men 
det visar också på att de finns de som föredrar pronomen som stödjer en tvåkönsnorm. 
 
I Brandon Ray Darrs (2016) undersökning visade det sig att majoriteten av deltagarna 
svarade ett könsbestämt pronomen i kategorierna könsneutrala namn och 
könsstereotypiska substantiv och ett könsneutralt pronomen i kategorien könsneutralt 
substantiv. Deltagarna i Darrs studie var queer- och cispersoner och en jämförelse 
mellan de båda grupperna gjordes. Huruvida de deltagande lärarna i vår studie är queer 
eller inte är oklart. Det är möjligt att resultaten hade liknat varandra ännu mer om det 
gjorts en uppdelning mellan queer- och cispersoner bland lärare. Dock skulle detta 
innebära problem för materialinsamlingen då antalet queer-personer bland lärare kan 
vara svårare att finna då studien dessutom fokuserade på svensklärare på gymnasienivå 
och inte på lärare i allmänhet. De lokala lärarna visar på jämna svar mellan könsneutrala 
och könsbestämda pronomen. Dock visar resultaten på att just exempelmeningarna med 
könsneutrala namn samt könsstereotypiskt substantiv genererade fler könsbestämda 
pronomen medan meningarna med könsneutrala substantiv genererade mer av de 
könsneutrala pronomenen. Dessa resultat är helt i enlighet med Darrs studie då liknande 
meningar fick liknande pronomen bland de lokala lärarna i denna studie och queer- och 
cispersonerna i Darrs studie. Resultaten från lärarna som deltagit via enkäten från 
forumet visade istället en majoritet av könsneutrala pronomen på samtliga frågor, även i 
kategorierna könsneutrala namn och könsstereotypiska substantiv där majoriteten i de 
övriga grupperna har svarat med ett könsbestämt pronomen. Dock har fler deltagare 
angett könsneutrala pronomen i de meningar som innehåller könsneutrala substantiv. 
Meningarna med de könsneutrala substantiven är även de med en tydlig generisk 
användning. 
 
Nedan finns en tabell för att visa användningen av hen hos samtliga deltagare, från 
lokala gymnasieskolor och de från forumet, när det kommer till undervisningen och 
vardagen.  
 
Tabell 6: Samtliga deltagares användning av hen i undervisning och i vardagen 
Både undervisning och i vardagen Endast i undervisningen Används ej 

49 deltagare 9 deltagare 6 deltagare 

 
Tabell 6 visar att en majoritet använder hen både i sin undervisning och i sin vardag. En 
minoritet använder inte hen överhuvudtaget och en grupp på nio deltagare använder hen 
endast i sin undervisning. Av de deltagande lärarna använder majoriteten sig av 
pronomenet hen både till vardags och i undervisningen. Dessa 49 lärare har troligtvis en 
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automatiserad användning av pronomenet, oavsett i vilken utsträckning det används. 
Troligtvis har dessa lärare lättare att acceptera större språkförändringar, som t.ex. att 
acceptera förändringar i en sluten ordklass, vilket enligt Paterson (2011) är svårare än 
förändringar gällande exempelvis substantiv. Nio av lärarna använder pronomenet 
enbart i undervisningen vilket tyder på att de möjligtvis använder pronomenet enbart för 
att det anses vara det moraliskt rätta. Användningen är styrd och troligtvis helt 
medveten. Ett medvetet användande av pronomenet är positivt, men en automatiserad 
och naturlig användning är att önska. Detta då det kan bidra till att även eleverna börjar 
tillämpa en naturlig användning och förhållningssätt för pronomenet istället för att 
känna att pronomenet har en konstruerad och onaturlig användning.  
 
Ytterligare sex lärare använder varken pronomenet till vardags eller i undervisningen 
vilket kan betyda att de inte är öppna för de användningsområden och möjligheter som 
pronomenet hen tillför. Detta resultat visar på att de flesta av lärarna har en 
automatiserad användning och att pronomenet är en del av både deras vardag och 
undervisning. Däremot kan deltagarna ha påverkats av enkätens syfte och frågor vilket 
gjort att de i högre grad har gett mer moraliskt rätta svar och därmed påverkat 
resultaten. 
 
Efter studien går det att konstatera att det inte finns något tydligt samband mellan 
lärares användning av hen i svenskämnet och lärares relationer till personer som 
identifierar sig med pronomenet hen. Exempelvis finns det lärare som angav att de 
känner till någon elev som identifierar sig med pronomenet hen men dessa lärare, även 
om de tillhörde en minoritet, svarade att hen inte är en del av vare sig deras 
undervisning eller vardag. I undersökningen framkommer det inte om det var lärarens 
egna elever eller om det var en annan känd elev på skolan som identifierar sig med hen. 
Samtidigt finns det lärare som använder hen i vardagen och samtidigt på ett eller annat 
sätt brukar pronomenet i sin undervisning utan att de känner till någon kollega, vän, 
bekant, elev eller dylikt som benämns med pronomenet hen. Däremot är det av stor vikt 
att som lärare ta reda på hur elever vill bli refererade till, exempelvis han, hon eller hen. 
Resultatet från enkätundersökningen synliggör hur lärare tar reda på om någon elev vill 
bli refererad till som hen. Totalt 18 av 64 lärare svarade att de vet om en elev med 
pronomenet hen. Några uppgav att eleven själv hade talat om detta för klasskamrater 
och lärare men även att de deltagande lärarna hade informerats av kollegor, elevhälsa 
och vid överlämning från högstadiet. Vid terminsstart kan det vara fördelaktigt att fråga 
eleverna genom t.ex. personliga brev, en pronomenrunda eller dylikt.  
 
Tidigare forskning har poängterat de praktiska aspekterna med hen. Josephson 
(2018:18) menar att alternativ som han eller hon et cetera är otympliga, tidsödande för 
skribenten eller ett störningsmoment för läsaren. Även Milles (2013a) nämner att 
pronomenet är en språklig strategi för att kunna undvika de övriga alternativen som 
finns, t.ex. dubbelformerna, medan Holmberg (2017) istället nämner de praktiska 
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aspekterna inom journalistiken. De finlandssvenska journalisterna insåg hens funktion 
för att kunna skapa anonymitet. Resultaten från studien om hen i svenskämnet visar på 
att även de deltagande lärarna tänker på dessa aspekter.  
 
Totalt elva av de 64 deltagande lärarna angav att de använder hen istället för han/hon i 
sin undervisning. Dessutom uppgav nio lärare att de använder pronomenet när könet är 
irrelevant eller oklart. Det finns många lärare som ser den anonymiserande effekten men 
många tänker att bra alternativ redan finns. Användningen av könsneutrala alternativ går 
exempelvis att se vid enkätens exempelmeningar där många lärare svarat alternativ som 
den, denne eller alternativ som att återupprepa namnet eller skriva om meningarna så att 
ett pronomen inte behövs. Däremot kan det hända att det finns lärare som bortser från 
den specifika användningen av hen, t.ex. där en lärare menade att hon skulle råda eleven 
använda hon om eleven visste att det var en kvinna och han om eleven visste att det var 
en man. Därefter skrev läraren att hon skulle råda eleven att använda han/hon i det fall 
att Alex kön var okänt. Detta kan möjligtvis innebära att läraren i fråga utgår från den 
tvåkönsnorm som Butler (2007) berättar om och att läraren möjligtvis endast ser den 
anonymiserande effekten med hen. Även om läraren i fråga kanske hellre använder 
han/hon i de fall där kön är okänt eller det finns en önskan om en anonymiserande 
funktion så exkluderas de som använder hen som ett specifikt pronomen. 
 
När det kommer till svaren på enkätens exempelmeningar, kan det stundtals vara svårt 
att tolka syftet med de pronomen som deltagarna har skrivit. Det finns lärare som har 
angett hen som alternativ på samtliga meningar. Huruvida det hen som angetts är 
generiskt eller specifikt är inget som kan säkerställas. Inte heller om pronomenet ska 
fungera anonymiserande eller för att den som svarat anser att könet är irrelevant att 
nämna eller oklart och använder pronomenet av det syftet. Deltagarna kan ha tolkat 
meningarna och svarat med ett hen inom ett särskilt användningsområde vilket är svårt 
att avgöra. Även med de deltagare som har angett andra svarsalternativ än hen är 
tolkningsmöjligheterna stora. I exemplen med namngivna personer, det vill säga, de 
exempel som inte har en tydlig generisk funktion, utan även kan inneha en specifik 
funktion beroende på kontext, finns det deltagare som har svarat med ett specifikt 
pronomen. I exempelmeningen med Alex nämns namn samt Alex pojkvän. Här finns 
det en möjlighet att deltagarna endera associerar namnet eller relationsstatusen med ett 
kön. Av de totalt 64 lärarna har nio lärare valt att ge Alex pronomenet han vilket kan 
tyda på att de associerar namnet Alex som manligt. En lärare har svarat pronomenet hon 
vilket kan tyda på att läraren associerar pojkvän med något som enbart kvinnor har. 
Samtidigt kan lärarna ha utgått från den queerteori som Berg och Wickman (2010) 
beskriver, det vill säga ett sätt att kritisera heteronormen. Deltagarna kan alltså ha 
angivit han och tänkt att Alex i sådana fall skulle vara i en samkönad relation. I fallet 
med Kim har ingen lärare angett pronomenet hon. Däremot har åtta lärare angett han 
som pronomen vilket kan tyda på att de anser att antingen namnet, yrket eller båda 
tillsammans är manligt kodat. Det finns även en möjlighet att de som svarat han 
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använder detta som ett könsneutralt pronomen då pronomenet han tidigare haft även 
detta användningsområde. Dock är det inte särskilt sannolikt då det 
användningsområdet i dagsläget inte är särskilt använt samt det faktum att ingen lärare 
svarade han på de två exempelmeningar med tydligare generisk funktion där inga namn 
nämndes.  
 

En minoritet på två lärare, från forumet, angav att de kunde använda hen i form av 
normkritiskt arbete22. Detta kan möjligtvis tolkas som att lärarna menar att det går att 
använda hen i ett arbete med genus. Såsom Butler (2007) förklarar det är genus flytande 
och inte direkt sammankopplat med könet. Alltså kan både manliga och kvinnliga 
kroppar benämnas med exempelvis begrepp som maskulin och feminin. Med det sagt 
kan ett normkritiskt arbete med hen i samband med genus innebära en anonymiserande 
effekt. Det vill säga att användningen av hen kan vara sammankopplat med t.ex. olika 
könskodade yrken, beteenden och attribut men i och med användningen av hen sker en 
anonymisering där kön är irrelevant. Samtidigt kan det möjligen handla om en helt 
annan form av normkritiskt arbete exempelvis för att motarbeta tvåkönsnormen där hen 
kan användas i specifik benämning. Detta för att referera till de transpersoner som 
exempelvis identifierar sig som icke-binära och därmed befinner sig utanför 
tvåkönsnormen.  
 
Den här undersökningen kunde ha gynnats av fler deltagare från lokala gymnasieskolor 
för att undvika uppdelning av lärare från de lokala gymnasieskolorna och de från 
gruppen på sociala medier. Samtidigt hade resultatet blivit annorlunda med en större 
grupp av deltagare och möjligtvis hade resultatet visat markanta skillnader hos 
deltagarna. Det hade även varit lättare att möjligen redovisa för en skillnad gällande 
attityder till hen som varit kopplat till t.ex. kön om det varit fler deltagare och 
framförallt fler deltagare som befinner sig utanför tvåkönsnormen och de av manligt 
kön. 
  

                                                
22 Se tabell; 5: Hur används hen i undervisningen? (Lärare från forum) 
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6 Hen i skolan 
Bör lärare i skolan använda hen i sin undervisning? Givetvis är detta upp till var och en, 
huruvida hen ska få vara en del av svenskundervisningen eller ej, men precis som det 
står i Läroplanen (2011) ska ingen elev utsättas för diskriminering gällande kön m.m. 
Då det har framkommit att bemötandet från skolpersonal har varit otillräcklig när det 
kommer till transpersoner kan det vara av vikt för lärare att inkludera hen, åtminstone i 
sitt yrkesspråk. En lärare ska inte känna ett tvång att använda hen i sin undervisning 
men med det sagt bör läraren respektera elevernas olika könsidentiteter och benämna 
dem därefter. Samtidigt förklarar Darr (2016) vikten av att lärare använder sig av 
könsneutrala pronomen i klassrummet och att detta görs för att skapa en mer 
inkluderande klassrumsmiljö för eleverna.  
 
Ett sätt att vägleda lärarna till att inkludera pronomenet i sin undervisning, normalisera 
och informera om hen, är att inkludera det fullt ut i kursböckerna. En av de deltagande 
lärarna i enkätundersökningen svarade nej på om hon använder pronomenet i sin 
undervisning. Läraren menade att hon inte har haft ett tillfälle att ta upp pronomenet än 
och att det inte har förekommit i några texter eller kursböcker. Svaret tyder på att denna 
lärare sannolikt inkluderat pronomenet i undervisningen om det funnits med i kursboken 
i högre grad. Studieresultatet för hen i svenskämnet har visat på att pronomenet hen 
förekommer i kursböcker för svenskundervisningen. Dock visar resultatet även på att 
den information som ges samt pronomenets användning är huvudsakligen generisk 
medan den specifika användningen glöms bort. Enkätsvaren från studien visar på att den 
användning som redan är mest integrerad i svenskundervisningen och som lärarna 
verkar ha en högre acceptans mot är just den generiska användningen. Detta är 
problematiskt då det finns en risk att enbart pronomenets generiska användning 
normaliseras. Risken finns då att eventuella elever, eller lärare, som själv identifierar sig 
med det specifika pronomenet hen känner sig exkluderade i skolan då det varken 
förekommer i svenskämnets kursböcker eller undervisningen i övrigt. 
 
En majoritet av lärarna i denna studie ansåg att hen kan användas i skrift oavsett om det 
handlar om informella eller formella sammanhang. Bland lärarna fanns det mindre 
grupper som bland annat svarade att hen enbart ska användas i informella sammanhang, 
en annan grupp ansåg att hen endast skulle användas i formella sammanhang och 
slutligen var det en grupp som svarade att hen inte ska användas överhuvudtaget i skrift. 
Nu förklarar Språkrådet (2013) att hen går att använda i både informella samt formella 
sammanhang och att det är upp till skribenten att avgöra om den ska använda ordet eller 
ej. Möjligtvis menar lärarna i fråga att hen i en formell situation skulle kunna handla om 
användningen av hen istället för användningen av dubbelformer. Det är svårt att 
redogöra vad läraren tänker att det skulle kunna handla om för slags hen i informella 
skrifter. Det kan delvis handla om att läraren ser hen som ett icke-etablerat ord eller att 
ordet har bättre könsneutrala samt generiska varianter för en formell text och att det 
möjligtvis spelar mindre roll vad som används i en informell text.  
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Med hjälp av ökad queerteori och genusteori i samband med svenskämnet skulle 
förståelsen hos elever och lärare kunna öka. Butler (2007) berättar att det finns en 
mängd olika könsuttryck hos olika könsidentiteter och samtidigt förklarar Hirdman 
(2003:17) att genus gör det lättare förstå föreställningar om kön. Alltså skulle queer- 
och genusteori kunna göra det lättare för elever att förstå och respektera omvärlden. Det 
är av vikt att elever ser bortom tvåkönsnormen. Dels för deras medmänniskor, dels för 
dem själva för att undvika genusnormer kopplade till deras kön. Det är en bra början att 
låta eleverna diskutera hen och dess etablering i svenskan men det går även att lägga 
fokus på dess specifika användning i en trygg klassrumsmiljö. Nu borde, egentligen, 
hen-debatten vara över. 

6.1 Vidare forskning 
På grund av studiens omfång fanns ett behov av att avgränsa informationssamling samt 
diverse synvinklar. En av de avgränsningar som gjordes var att enbart fokusera på lärare 
i norrländska kommuner. Hade enkäten för lärare från sociala medier släppts till hela 
Sverige skulle antalet svar vara mycket högre men det stora antalet svar skulle ha tagit 
tid att analysera. Dock finns även en annan avgörande faktor att ta i beaktande. När hela 
Sverige inkluderas finns det en risk att det förekommer regionala skillnader, något som 
det inte skulle finnas möjlighet till att undersöka i denna studie. Det skulle vara möjligt 
att undersöka de regionala skillnader i attityden till hen som kan finnas bland lärare, i 
samtliga delar av Sverige såväl som mellan stads- och landsbygd. En annan synvinkel är 
attitydskillnader mellan manligt och kvinnligt samt elever och lärare. I denna studie var 
majoriteten av deltagarna kvinnor. Detta kan bero på att kvinnor visar tendenser att vara 
mer intresserade av språkförändringar än män (Milles 2013a: 129) men det kan även 
bero på att läraryrket är ett kvinnodominerat yrke och därav ger fler deltagande kvinnor. 
Då antalet deltagande män var så pass lågt i jämförelse med de deltagande kvinnorna 
kunde en attitydskillnad mellan dem inte genomföras. Däremot är det en intressant 
studie för framtiden då en aktivt kan samla in material från både kvinnor och män för 
undersökning. Lärares attityder kan, i vidare forskning, även jämföras med elevers 
attityder. 
 
Inför studien genomfördes en pilotstudie där elever deltog. Eleverna svarade på 
liknande frågor som lärarna. Detta material användes inte i resultatdelen och genomgick 
inte någon större analys. Vidare forskning skulle möjligtvis kunna fokusera på elevers 
attityder antingen till hen och eller tvåkönsnormen och i sin tur synliggöra eventuella 
skillnader. Det finns även möjlighet att fokusera på cis- och queergrupper, liknande 
Darrs (2016). Detta för att kunna synliggöra skillnaderna hos cis- och queerpersoner 
gällande attityder om hen. 
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Det finns även möjligheter för vidare forskning med fokus på hen i skolan, rent allmänt. 
Det vill säga utan en inriktning på ett visst ämne, i vårt fall svenskämnet, och istället 
fokusera på hen i antingen samtliga ämnen som en del av undervisningen eller på 
exempelvis litterära texter i skolan. Fortsättningsvis finns det möjligheter för att 
undersöka hens spridning utanför skolan. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Enkätfrågor – Lärare 
 
Kön 
-Man 
-Kvinna 
-Annat 
 
Pronomen 
-Han 
-Hon 
-Hen 
-Annat 
 
Ålder 
19–25 
26–32 
33–45 
46–54 
55+ 
 
Aktiva år som lärare 
0–5 år 
6–15 år 
16–23 år 
24–35 år 
36–44 år 
45+ år 
 

1. Anser du att hen kan användas i formellt eller informellt skrivande?  
- Båda 
- Formellt 
- Informellt 
- Inte alls 
 

2. Vet du om någon elev som har pronomenet hen? 
- Ja 
- Nej 
 
3. Om ja, hur fick/tog du reda på det? (Svarade du nej på förra frågan räcker det att skriva 
“nej”). 
 
4. Har du någon arbetskollega som har pronomenet hen eller känner du någon utanför ditt 
arbete som har pronomenet hen? 
- Arbetskollega 
- Någon/några utanför arbetet 
- Båda 
- Nej 
 

5. Använder du dig av pronomenet hen till vardags? (Utanför ditt arbete). 
- Ja 
- Nej 



 

6. Använder du dig av pronomenet hen i din undervisning? Hur? Exempelvis; Grammatik, i 
ditt yrkesspråk eller i uppgifter.  

7. Vilket alternativ skulle du råda dina elever att använda i följande text? Obs, endast ett 
möjligt svar. 
Jag undrar om du vet hur det är med Alex? Jag har hört att _____ har flyttat ihop med sin kille. 
 

- han 
- hon 
- han/hon 
- han eller hon 
- den 
- hen 
 

8. Vilket alternativ skulle du råda dina elever att använda i följande text? Obs, endast ett 
möjligt svar. 
Om gästen vill röka kan _______ gå ut på balkongen. 

- han 
- hon 
- han/hon 
- han eller hon 
- den 
- hen 
 
9. Vilket alternativ skulle du råda dina elever att använda i följande text? Obs, endast ett 
möjligt svar. 
Lastbilschauffören Kim Nyberg fördes till sjukhus efter att ______ frontalkrockat med civilbil.  

- han 
- hon 
- han/hon 
- han eller hon 
- den 
- hen 

10. Vilket alternativ skulle du råda dina elever att använda i följande text? Obs, endast ett 
möjligt svar. 
Författaren menar att det finns en poäng med att ställa frågan från en annan synvinkel för att eleven 
ska kunna visa att _______ har god förståelse i ämnet. 

- han 
- hon 
- han/hon 
- han eller hon 
- den 
- hen 


