
ieldiscussion 

1. 2012 införde man hen i det svenska lexikonet 

2. finns hen på franska? 

3. ja det finns, men man använder det inte så ofta 

4. vad heter hen på franska? 

5. det heter ”iel” och man har just infört det i det franska 

uppslagsverket 

6. ile? det är en sammandragning av han och hon eller hur? 

7. ja, det stämmer men fransmännen tycker inte det här ordet 

8. varför inte? det är ju jättebra att ha ett könsneutralt ord! 

9. men minns du inte? det var en stor debatt i Sverige också när man införde ordet i uppslagsverket 

10. många tycker att man förstör språket med hen 

11. vad är det för typ av ordet grammatiskt? 

12. det är ett pronomen, ett personligt pronomen är ett ord som ersätter ett personnamn 

13. Sten leker med katten, han leker med katten 

14. jag tycker det är enkelt att använda när man direkt ersätter en person 

15. i det franska språket är det mer komplicerat 

16. vad menar du? 

17. jo, i franskan så är den och det som subjekt alltid han eller hon 

18. förklara bättre, jag förstår inte 

19. du letar efter banken och du frågar någon på gatan: ursäkta mig var ligger banken? 

20. då svarar man kanske att den ligger därborta till vänster 

21. just det och då säger man ”hon” för den eftersom att banken är feminint 

22. man skulle aldrig kunna säga att hen ligger därborta 

23. jag förstår, ja då är det svårare på franska 

24. den franska utbildningsministern har t.o.m. uppmanat lärarna att inte använda hen i undervisningen 

25. jag älskar ordet hen, det är så bra att kunna vara könsneutral 

26. jag håller med dig, det är lätt att använda i svenskan 

27. men många tycker att det är löjligt 

28. idag är det många människor som känner sig varken kille eller tjej 

29. det stämmer, och ibland vet man inte om en person är en tjej eller kille 

30. för mig är det inte så viktigt om t.ex. skoförsäljaren är en kille eller tjej, det är 

praktiskt att använda hen 

31. javisst, då får personen vara av vilket kön som helst 

32. det måste vara jobbigt att bli kallad han om man är en tjej men ser ut mer som en kille och tvärtom 

Diskutera nu vad ni tycker om hen och han/hon i språken. Är det bra? Är det diskriminerande att använda han och hon 

hela tiden? Använder ni ofta hen i svenskan? Diskutera för- och nackdelar med detta nya ord. 

 



 

 

Vägrade kalla elev ”Hen” – lärare fick 
sparken! 
Av Petter Nilsson, 1 september 2021 kl 07:37,  

En lärare på Solvikskolan i Järna fick sparken på grund av att hon vägrade kalla en av eleverna för 

”hen”. Skolans styrelse hänvisar till diskrimineringslagen och att lärare inte får använda oönskade 

pronomen i relation till sina elever. 

– Barnet har självt aldrig talat om för mig att jag skulle kalla det för ”hen”, sa läraren till världen idag i 

våras. 

– Det var en förälder som drev på ganska hårt. Jag förklarade för styrelsen att jag kunde 

kompromissa och säga barnets namn i stället för ett pronomen, men eftersom föräldern inte gick 

med på det så gick inte heller styrelsen med på det, förklarade läraren som vill vara anonym. 

Under hösten har hon emellertid valt att träda fram. Jag tycker att hennes facebook-sändning är 

värd tjugo minuters uppmärksamhet. 

 


