
 

Hans eller sin  
 
Hans/hendes eller sin? Den typiske fejl er at bruge hans eller hendes i stedet for sin.  
Vær opmærksom på at der er forskelle i sproget afhængigt af hvor i Danmark man bor. Så 
vær tolerant over for forskellene. Reglerne her er altså de regler der er indenfor traditionelt 
standard�dansk, dvs. regler for hvad man skal bruge hvis man ikke vil vække opmærksomhed 
eller støde nogen. 

 
 

Hans, hendes eller sin 
Brug sin når den der ejer noget, er subjekt (grundled) i sætningen: 
 

   Drengen tog altid sin kasket omvendt på (hvis du skriver hans, er det en andens kasket).  
   Søren gav sin hund et kødben (hvis du skriver hans, er det en andens hund).  
   Hun hørte sin far spille guitar (hvis du skriver hendes, er det en andens far). 

 
Man bruger også sin når man henviser til subjektet i en skjult sætning (indlejret sætning), fx: 
 

   Camilla ser Louise sidde på sin hest. (Dvs. 'Camilla ser Louise, og Louise sidder på sin hest' – 
hvor den skjulte sætning kan omskrives til Louise sidder på sin hest). 
 
Den slags sætninger kan betyde flere ting. Sætningen kan nemlig også betyde at 'Louise sidder 
på Camillas hest'. Hvis man skrev Camilla ser Louise sidde på hendes hest, ville det i 
standarddansk betyde at Louise sidder på en helt anden piges hest. 

 
 

Sammenligninger med end og som 
Brug normalt sin i sammenligninger med end og som, men hans eller hendes er også en 
mulighed: 
 

   Louise er bedre til matematik end sin 
lærer. 
 

   Peter er ikke helt så høj som sin søster. 

   Louise er bedre til matematik end hendes 
lærer (efterfulgt af et underforstået er). 

   Peter er ikke helt så høj som hans søster 
(efterfulgt af et underforstået er).

 

 
 
Sin eller dens/dets 
Brug sin når grundleddet ikke er en person; dens eller dets kan dog også bruges, fx: 
 

   Computeren var god på grund af sin/dens store skærm.  

 
 



 
 
Sin eller ens 
Brug sin når grundleddet er man: 
 

   Man skal huske at slukke sin mobiltelefon i biografen. 
– og brug ens hvis det lægger sig til et substantiv (navneord) og man ikke er subjekt: 
 

   Det er vigtigt at slukke ens mobiltelefon i biografen. 

 
  

 HVIS DU VIL VIDE MERE 
– Hent ”Sproghjælp” som app i App Store og på Google Play  
– Find links og læs mere på sproget.dk 

 


