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To be or to be: The use of ser and estar in Spanish – an indication of the 

knowledge and experiences of the speaker 

Abstract: 

This thesis aims to give a satisfactory explanation for the use of the two Spanish equivalents of ‘to 

be’, ser and estar, by making a critical analysis of three existing theories on the field and presenting 

a new hypothesis. The thesis consists of two parts. In the first part I present three different theories 

on the use of the two verbs ser and estar that seek to explain the issue on the basis of different 

aspects. The first theory seeks to explain the difference in meaning of the two verbs as a difference 

between property/class and state. Secondly a theory which sees the difference as an aspectual 

distinction between imperfective and a perfective situations will be presented.  The last theory I will 

present takes as point of departure the use of the verbs in sentences with adjectives as predicates. In 

these types of sentences the distinction is said to be a comparison of the subject with a general norm 

and an individual norm respectively. The three theories are evaluated on the basis of different 

criteria for the quality of a grammar theory. They are evaluated initially on their comprehensibility 

i.e. whether the theories are explicit, coherent and consistent. Next the applicability of the theories 

is evaluated on the basis of the interpretive power of the theories. In order to assess the interpretive 

power of the theories the following criteria are considered: a theory should be exhaustive, 

unequivocal and meaningful. The critical analysis gives different examples from the theories which 

show that none of the presented theories meets these criteria. It leads to the conclusion that it is hard 

for the reader of the theories to understand the presented terms, since they are not explicitly defined. 

The theories are not coherent, as they don’t explain which overall meaning and grammatical theory 

the different sentence structures can be connected to. In addition to this there are examples of 

inconsistencies in the presented theories. As the criteria for comprehensibility aren’t met, it is 

difficult to apply the theories on data. If the reader doesn’t understand the theories, he won’t be able 

to use them in practice either.       

The other part of the thesis seeks to show how we can give a more satisfactory explanation of the 

use of ser and estar. The hypothesis is that we need two different theories with basis in two 

different grammatical categories. In sentence structures, where the two verbs are combined with 

adverbs or predicates, the distinction has its basis in modality. This means that it is a distinction in 

mood, and what is important is the speaker’s perception of the situation. The hypothesis is that the 

speaker always has four different universes of verbalization when communicating. The speaker 



always chooses between the universes in accordance with the intention of the utterance. The four 

universes are his opinions, beliefs, knowledge and experiences. My analysis of the use of ser and 

estar will take its starting point in the hypothesis that all sentences with ser are indications of the 

speaker’s knowledge and all sentences with estar are indications of the speaker’s experiences. In 

passive sentence structures the foundation is an aspectual distinction describing either an 

imperfective action/process with ser, or a perfective static event with estar. In this part of the thesis 

I show that the examples presented in the existing theories can all very well be explained based on 

these two distinctions: a modal distinction between the knowledge and the experiences of the 

speaker and an aspectual distinction between imperfectivity and perfectivity.  
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1. Indledning 

Et af de mest basale elementer i det spanske sprog, nemlig forskellen mellem de to tilstandsverber 

ser og estar, er også et af de mest omdiskuterede og komplekse områder. Når man lærer spansk, er 

brugen af de to spanske verber for ’at være’ noget, man er nødt til at sætte sig ind i for at kunne få et 

så korrekt spansk sprog som muligt. Nogle studerende, der skal lære spansk, har svært ved at lære at 

anvende de to verber korrekt, og der bliver ofte begået fejl på dette område (Winitz & Sagarna 

2007, Geeslin 2003). Forskellen mellem de to verber viser sig at være noget helt fundamentalt for 

folk, der har spansk som modersmål, da det er noget, børnene lærer hurtigt. At brugen af de to 

verber er så fundamental, giver anledning til at tro, at skellet bygger på noget helt grundlæggende i 

sproget. Der findes mange teorier og diskussioner på dette felt, fordi det til stadighed er en 

udfordring for forskerne at forklare betydningsforskellen mellem de to verber, og for underviserne 

at skulle lære deres studerende brugen af dem (Rodríguez 2008). I denne undersøgelse tager jeg 

blandt andet udgangspunkt i nogle af de regler, jeg selv har lært som spanskstuderende. Der 

undervises i disse regler i forhold til forskellige sætningstyper med ser og estar men ikke så meget i 

baggrunden for betydningsforskellen. Denne sproglige problemstilling er spændende og relevant at 

undersøge, fordi en mere klar teori vil gøre det nemmere for folk, der skal lære spansk, at forstå 

baggrunden for de to verber og dermed gøre det nemmere for dem at lære at anvende dem rigtigt.  

Denne opgave er en teoretisk undersøgelse indeholdende en gennemgang og kritisk analyse af 

udvalgte eksisterende teorier om brugen af ser og estar. Jeg foretager en vurdering af teorierne med 

udgangspunkt i en række krav til en god teori. Jeg har valgt at fokusere på en række forfattere, som 

jeg har samlet i tre forskellige grupper med tre forskellige tilgange til brugen af de to verber. Hver 

teorigruppe er repræsenteret af flere forskere, hvis teorier har så mange lighedstræk, at de kan siges 

at give udtryk for den samme tilgang. Den første teori tager udgangspunkt i et skel mellem 

egenskab/klasse og tilstand. Denne teori bliver repræsenteret af Andrés Bello (1988), Vicente Salva 

(1837), Real Academia Española (1931, 2011) samt Lotte Dam og Helle Dam-Jensen (2009). Den 

anden gruppe forklarer brugen af ser og estar som en aspektuel forskel mellem imperfektiv og 

perfektiv betydning og bliver repræsenteret af Kjær Jensen (2008) og Marta Luján (1981). Den 

sidste teori forklarer ser og estar som forskellen mellem at karakterisere subjektet i forhold til en 

generel norm eller en individuel norm. Sidstnævnte teori repræsenteres af Johan Falk (1979a, 

1979b) og Margarita Porroche Ballesteros (1988). Jeg vælger at se på tre forskellige tilgange til 

brugen af ser og estar for at give et billede af, at den omfattende mængde af teori på området ikke 
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er fyldestgørende. De tre ovenstående teorier er valgt, fordi de repræsenterer tre meget forskellige 

udgangspunkter for brugen af de to verber og dermed viser kompleksiteten på området. De tre 

teorier giver også et godt indblik i, hvad det er for nogle forskellige aspekter, der er på spil i 

betydningen af ser og estar. Begreberne i de nævnte teorier går igen i mange af de grammatikker, 

bøger og videnskabelige artikler, jeg har læst som research til denne afhandling. De synes derfor at 

udgøre et repræsentativt udsnit af teorierne på området og er dermed relevante for min 

undersøgelse. Jeg tager blandt andet udgangspunkt i Kjær Jensen samt Dam og Dam-Jensens 

teorier, fordi disse bliver brugt i spanskundervisningen i gymnasier og på universiteter i Danmark. 

Som dansk spanskstuderende finder jeg det relevant at se på de teorier for brugen af de to verber, 

som danske studerende bliver præsenteret for. Evalueringen af de tre teorier foretager jeg med 

udgangspunkt i Per Durst-Andersens (1992, 39-47) forslag til kvalitetskriterier for grammatiske 

teorier. Andre grammatikforskere, som har beskæftiget sig med udviklingen af grammatikteorier, fx 

Noam Chomsky (1965, 2002), tager udgangspunkt i en teoris evne til at kunne forudsige og 

producere data. Min undersøgelse fokuserer på en teoris forståelighed og anvendelighed i forhold til 

at fortolke data, og dermed er teorier som Chomskys ikke anvendelige. Durst-Andersens 

kvalitetskriterier omhandler både en teoris forståelighed, anvendelighed og evne til at producere 

data, og den er derfor den mest velegnede til netop denne undersøgelse.     

Da der på trods af den omfattende litteratur på området ikke er fundet nogen gylden regel eller 

noget fundamentalt skel, der er gældende for de forskellige konstruktionstyper med brugen af ser og 

estar, finder jeg det relevant at se på brugen af de to verber med en ny tilgang. Formålet er at 

komme frem til en hypotese, der kan forklare brugen af ser og estar mere fyldestgørende end hidtil 

fremlagte teorier. Jeg tager udgangspunkt i Durst-Andersens teori om tilstandsverber og afsenders 

fire verbaliseringsuniverser fra bogen Bag om sproget. Det kulturmentale univers i sprog og 

kommunikation (Durst-Andersen 2011b) og præsenterer et nyt bud på en forklaring på brugen af ser 

og estar og betydningsforskellen mellem de to verber. Formålet med undersøgelsen er at besvare 

følgende problemformulering: Hvordan kan betydningen og brugen af ser og estar forklares mere 

fyldestgørende ud fra Per Durst-Andersens teori om tilstandsverber og afsenders fire 

verbaliseringsuniverser set i forhold til udvalgte eksisterende teorier på området? 

Opgavens struktur er følgende: Jeg lægger ud med et kapitel med en gennemgang af de tre 

forskellige teorier, jeg har valgt at fokusere på med sætningseksempler fra teoretikerne inden for 

hver gruppe. Herefter følger et kapitel med en evaluering af de tre gennemgåede teorier i forhold til 
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kvalitetskriterier for en god teori. Til sidst følger et kapitel, hvor jeg redegør for de sproglige 

begreber, der ligger til grund for min egen hypotese, og dernæst bliver denne hypotese testet på de 

forskellige sætningskonstruktioner, ser og estar indgår i. Hermed vil jeg vise, om denne kan siges at 

være gældende for brugen af de to verber.   
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2. Tre udvalgte teorier om brugen af ser og estar 

2.0 Indledning 

I dette kapitel redegør jeg for tre udvalgte teorier om brugen af ser og estar. Hver af teorierne er 

repræsenteret af flere forskere for at give en varieret gennemgang af den samlede tilgang til 

problemstillingen. De tre teorier, som jeg redegør for i dette kapitel, vil i det efterfølgende kapitel 

blive evalueret for at vise deres fordele og ulemper. Hermed vil jeg vurdere, hvad de forklarer godt, 

og på hvilke punkter de ikke formår at forklare anvendelsen af de to verber.  

De valgte teorier forklarer betydningsforskellen mellem ser og estar ud fra tre forskellige 

principper. Den første teori, jeg fremlægger, anser forskellen mellem de to verber som værende et 

skel mellem egenskab/klasse og tilstand. Denne teori er i denne undersøgelse repræsenteret af 

blandt andre Real Academia Española (1931, 2011) og de danske forskere Dam og Dam-Jensen 

(2009). Dernæst fremlægges en teori, hvor brugen af de to verber beskrives som et skel mellem en 

imperfektiv og perfektiv situation. Tilhængerne af denne teori udgøres af Luján (1981) og den 

danske grammatiker Kjær Jensen (2008). Til slut redegøres der for en teori, der er udviklet af Falk 

(1979a, 1979b), som beskriver skellet mellem de to verber med begreberne generel norm og 

individuel norm. I beskrivelsen af denne teori indgår der også eksempler præsenteret af Ballesteros 

(1988). Som det også vil fremgå af redegørelsen, er de mange forskellige begreber i teorierne ofte 

overlappende, og mange af teoretikerne bruger forskellige begreber til at beskrive det samme. Dette 

er blandt andet én af grundene til, at dette fokusområde er så komplekst, og at der er så stor 

uenighed omkring, hvilke begreber og teorier der giver den mest anvendelige og udtømmende 

beskrivelse af brugen af verberne. Inden gennemgangen af teorierne i dette kapitel gives nogle 

generelle oplysninger om verberne ser og estar og de konstruktioner, de indgår i. 

2.1 Generelt om ser og estar 

Både ser og estar anvendes i samme sætningskonstruktioner og fungerer både som hjælpeverber og 

som kopulaverber. Dette betyder, at de to verber kan anvendes i sammensætning med forskellige 

ordklasser i prædikativ funktion samt i passivkonstruktioner. Det, der umiddelbart giver de største 

problemer for folk, der skal lære spansk, er, når de to verber indgår i konstruktioner med adjektiver 

som prædikativer. Det er således også denne type konstruktioner, der er af størst interesse og vil 

have størst fokus i denne undersøgelse. Jeg vil dog også inddrage andre konstruktioner med ser og 
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estar, da det er undersøgelsens formål at give en forklaring på brugen af de to verber, som er 

generelt gældende.  

Både ser og estar anvendes i sætninger med participier, som af nogle forskere (se fx Redondo & 

Olivares 1987, Dam & Dam-Jensen 2009 og Ballesteros 1988) betegnes som passivkonstruktioner, 

hvor ser og estar fungerer som hjælpeverber. Andre betegner kun konstruktionen ser + participium 

som passiv, mens estar + participium regnes for at være en forbindelse med kopulaverbum og 

prædikativ (se fx Kjær Jensen 2008, Bello 1988, Real Academia Española 2011 og Torrego 2007). 

Betydningsforskellen mellem disse to typer konstruktioner vender jeg tilbage til senere i kapitlet.  

Derudover indgår de to verber i to andre konstruktioner. Den ene gruppe er konstruktioner med fx 

adjektiver og substantiver som prædikativer, og den anden gruppe kaldes i denne undersøgelse for 

konstruktioner med adverbialer. 

2.2 Teori 1: Egenskab versus tilstand 

Traditionelt set er skellet mellem egenskab og tilstand et af de første bud på forskellen mellem de to 

verber for ’at være’ på spansk. De mange forskere med denne tilgang til brugen af ser og estar 

benytter sig af forskellige begreber som fx permanent over for midlertidig, iboende/essentiel over 

for tilfældig. Dette er begreber, der alle læner sig op ad den samme idé om beskrivelsen af en 

egenskab over for beskrivelsen af en tilstand. Gruppen af forskere med denne tilgang inkluderer 

Bello (1988), Salva (1852), Real Academia Española (1931, 2011), Molina Redondo & Ortega 

Olivares (1987) samt Dam & Dam-Jensen (2009). Tilgangen har undergået en vis udvikling, hvor 

begreber og delteorier har suppleret eller erstattet hinanden efterhånden, som der er blevet skrevet 

mere om emnet. Der vil her blive redegjort for teorien ud fra eksempler præsenteret af de udvalgte 

forskere. 

Traditionelt syn: Salva og Bello 

Nogle af de ældste spanske grammatikker var de første til at udtrykke dette traditionelle syn på 

brugen af de to verber. En af disse er Salvas grammatik fra 1837, hvori han forholder sig til brugen 

af ser og estar med prædikativ ved at opstille følgende skel: Man anvender ser, når den idé, der 

udtrykkes i prædikativet i form af et substantiv, adjektiv eller participium ikke er en tilstand. Man 

anvender estar, når prædikativet udtrykker en tilstand, både når denne tilstand er permanent eller 

midlertidig (Salva 1837, 201-202).   
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I stil med idéen om det permanente over for det midlertidige forklarer Bello, at man anvender ser 

ved essentielle og permanente egenskaber, og at dette verbum også betyder den absolutte eksistens 

af noget. I modsætning hertil anvender man estar ved midlertidige og forbigående egenskaber. Når 

de to verber anvendes med participium, er dette participium adjektivisk og udgør et prædikativ. Ser 

sammen med participium danner passiv, og handlingen udgøres af participiet og hjælpeverbet. Estar 

med participium danner ikke en passiv handling, men derimod den tilstand, som er resultatet af den 

passive handling udtrykt med sætningen med ser: La casa es edificada (huset bliver bygget/bygges) 

over for La casa está edificada (huset er bygget) (Bello 1988, 681).    

Reglerne ifølge Real Academia Española 

Ifølge Real Academia Española (1931, 158-160), herefter omtalt som RAE, var den oprindelige 

betydning af ser ’at eksistere’. Denne betydning har verbet i sjældne tilfælde stadig, men det er nu 

blevet reduceret til næsten kun at være kopulaverbum og dermed forbindelsesled mellem et 

nominalt prædikativ og et subjekt. Der er sket lidt det samme med estar, som oprindeligt havde 

betydningen ’placere’, ’befinde sig’ eller ’stå’. Det bliver nu brugt som tilstandsverbum
1
 i 

betydningen at ’befinde sig’ eller ’eksistere’ på en bestemt måde. Estar skal dermed forbindes med 

et subjektsprædikat, som beskriver måden, subjektet befinder sig eller eksisterer på.  

Endvidere er det ifølge RAE ikke ligegyldigt, hvordan man anvender de to verber. Der opstilles 

følgende regler: Når prædikativet er et substantiv eller en infinitiv skal man anvende ser: Juan es 

pintor (Juan er maler), Eso no es verdad (Det er ikke sandheden), El hacer bien a villanos es echar 

agua en la mar (At være god ved slyngler er som at hælde vand i havet). Når prædikativet er et 

betegnende adjektiv og udtrykker en egenskab, som vi opfatter som værende permanent hos 

subjektet, skal man også anvende ser: El hielo es frío (Isen er kold), La oveja es mansa (Fåret er 

blidt), El hombre es mortal (Mennesket er dødeligt), Mi criado es obediente (Min tjener er lydig), 

Esa peseta es falsa (Den peseta er falsk). Derimod skal man anvende estar, når egenskaben udtrykt 

i adjektivet ikke er permanent gældende for subjektet, men derimod midlertidigt: El agua está fría 

(Vandet er koldt), Mi criado está estos días muy obediente (Min tjener er meget lydig disse dage). 

RAE opstiller desuden eksempler med adjektiver, som har forskellig betydning alt efter, om de 

anvendes med ser eller estar: Pedro es malo (Pedro er ond) over for Pedro está malo (Pedro er 

syg/har det dårligt). I den første sætning betegnes han som en person af dårlig karakter, og i den 

anden sætning betegnes hans tilstand (hans helbred) som dårligt. Ifølge RAE kan der kun anvendes 

                                                           
1
 Jeg argumenterer senere i undersøgelsen for, at begge verber er tilstandsverber, og at de også har været det i deres 

oprindelse. Dermed giver det ikke mening at sige, at estar har udviklet sig til at være et tilstandsverbum. 
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ser i konstruktioner, hvor adjektivet betegner en karakteristisk og permanent egenskab ved 

subjektet, som ikke kan være anderledes. Derfor kan man ifølge dem ikke sige: El hielo está frío 

(Isen er kold – som midlertidig egenskab), da der er tale om en karakteristisk og permanent 

egenskab ved subjektet ’is’ (RAE 1931, 158). Man anvender også ser, når prædikativet er et 

determinativt adjektiv, et possessivt pronomen eller et substantiv med præpositionen de foran, 

forudsat at dette udtryk svarer til et adjektiv eller et udtryk, som vi mentalt erstatter med et 

substantiv eller et adjektiv: Su alegría es mucha (Hans glæde er stor), Dos son los modos de 

obedecer y servir (Der er to måder at adlyde og betjene på), Los enemigos del alma son tres (Sjælen 

har tre fjender), El libro es tuyo (Bogen er din), El huir ante el enemigo es de cobardes (At flygte 

fra fjenden er for kujoner) (RAE 1931, 159). 

 

Reglerne ifølge Spansk universitetsgrammatik 

Dam og Dam-Jensen opstiller i Spansk universitetsgrammatik (2009) en række regler for brugen af 

ser og estar, hvor dette skel mellem egenskab og tilstand også er grundlæggende. Ifølge dem har de 

to verber hver sin grundbetydning. Disse grundbetydninger forekommer, når verberne optræder 

uden et subjektsprædikativ eller et adverbial, og er for ser ’at være til’ eller ’at eksistere’ og for 

estar ’at være til stede’ eller ’at befinde sig’ (Dam & Dam-Jensen 2009, 162): 

 

1. Ser o no ser es el dilema – At være eller ikke at være, det er spørgsmålet 

2. Está Lucas – Er Lucas til stede? 

 

Disse grundbetydninger synes også at have indflydelse på verbernes betydning, når de anvendes 

med et subjektsprædikativ eller et adverbial. Den eksistentielle betydning af ser er årsagen til, at 

dette verbum udtrykker noget fundamentalt ved subjektet, og at referenten for subjektet herved 

bliver placeret i en klasse. Dermed kan konstruktioner med ser udtrykke subjektets oprindelse og 

tilhørsforhold eller en egenskab hos subjektet: 

 

3. Mi padre era de Chile – Min far var fra Chile 

4. Yo soy del Barça – Jeg holder med (er med) Barça 

5. Estos zapatos son de mi hermano – De her sko er min brors 

6. La casa es de madera – Huset er af træ 

7. El coche es azul – Bilen er blå 

8. Soy médico de familia – Jeg er familielæge 
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I alle disse eksempler placeres subjektsreferenten i en klasse, der står i modsætning til alle andre 

mulige klasser, den kunne have været en del af (Dam & Dam-Jensen 2009, 163). Dam og Dam-

Jensen påpeger, at der ofte er tale om noget vedvarende pga. den fundamentale betydning, men at 

der dog ikke behøver at være tale om noget permanent, fordi en egenskab godt kan være 

midlertidig. Ydermere fremsætter de, at når subjektsprædikativets kerne udgøres af et substantiv, et 

pronomen, en infinitiv, et talord eller en propositionel ledsætning, så kan verbet kun være ser og 

ikke estar. Det er tilfældet, fordi disse sproglige udtryk kun kan opfattes som noget fundamentalt og 

ikke kan udtrykke en tilstand (Ibid., 164). Se følgende eksempler: 

 

9.   Es un buen momento para montar una empresa – Det er et godt tidspunkt at starte en 

virksomhed 

10. Estas somos nosotras en la primera foto que hicimos – Det her er os på det første billede, vi 

tog 

11. Escribir es vivir – At skrive er at leve 

12. Las que veníamos a la charlas éramos cincuenta – Vi, der kom til foredragene, var 50 

13. La principal ventaja es que no contamina – Den største fordel er, at den ikke forurener 

 

På samme måde er der også forskellige typer subjekter, der kun kan anvendes med ser, fordi de 

forstås som noget fundamentalt. De forstås således, fordi de ikke betegner en entitet og derfor ikke 

kan ’være til stede’ eller ’befinde sig’, hvilket er grundbetydningen af estar. Dette er tilfældet, når 

subjektet er en situation, som kan udgøres af propositionelle ledsætninger, infinitiver eller et 

subjekt, der henviser til en situation, der er blevet beskrevet forud for ytringen. Ligeledes er det 

tilfældet, når subjektet betegner en begivenhed, som i sin natur ikke kan ’befinde sig’, men derimod 

’finder sted’ (Ibid., 165): 

 

14. Es bueno que se vuelva a dialogar – Det er godt, at man går i dialog igen 

15. Es bueno volver a dialogar – Det er godt at gå i dialog igen 

16. Cada fumador cuesta a las empresas 1.500 euros al año. Esto es caro – Hver ryger koster 

virksomhederne 1.500 euro om året. Dette er dyrt.   

17. La reunión era en uno de los cafés – Mødet fandt sted (var) på en af caféerne 

 

Der anvendes også som oftest ser i tidsudtryk: 

18. Ya era tarde – Det var allerede sent 

19. Son las nueve de la tarde – Klokken er ni om aftenen 

20. Es mayo – Det er maj 

 



Kandidatafhandling cand.ling.merc. oktober 2013 Regitze Marie Hansen 

9 

 

Den stedlige betydning i estar gør, at verbet udtrykker ’at befinde sig’. Dette kan fx være at befinde 

sig på et sted, at befinde sig på en bestemt måde fysisk eller mentalt (at befinde sig i en tilstand), at 

befinde sig i en bestemt situation eller at befinde sig i en situation tidsmæssigt: 

 

21. Ramón estaba en uno de los cafés – Ramón sad på en af caféerne 

22. Lucas no está muy bien hoy – Lucas har det ikke så godt i dag 

23. Estaba malo, pero fui a trabajar igual – Jeg var syg, men tog alligevel på arbejde 

24. El tren está para salir – Toget skal til at køre 

25. El vagón estaba ya lleno de gente – Vognen var allerede fuld af folk 

26. Estamos a veinte de agosto – Det er den 20. august (egentlig: vi befinder os på den 20. 

august). 

 

Her er det vigtigt, at Dam og Dam-Jensen påpeger, at selvom en tilstand som oftest forstås som 

midlertidig, fordi der ikke udtrykkes noget fundamentalt ved subjektet, behøver det ikke være 

således, da en tilstand godt kan være permanent som i fx: Mi padre siempre estuvo contento (Min 

far var altid glad) (Ibid., 166). Det er også værd at indskyde, at det, selvom man som regel altid 

anvender estar ved beskrivelse af en lokation, er muligt at anvende ser. Dette tager Dam og Dam-

Jensen ikke højde for i deres gennemgang. Redondo & Olivares (1987) kommer med følgende 

eksempler på dette. Ifølge dem er det ene lige så korrekt som det andet:  

 

27. Dónde es correos – Correos es a la vuelta de la esquina  

28. Dónde está correos – Correos está a la vuelta de la esquina 

Hvor er postkontoret – Postkontoret er/ligger lige rundt om hjørnet 

 

Betydningsforskellen er følgende: Når der er tale om at lokalisere bygninger eller dele af disse, 

skaber estar en neutral lokalisering uden nogen form for konnotationer eller underforståede 

elementer. Ser angiver derimod en relativ lokalisering, dvs. forudsætter en lokalisering i forhold til 

andre bygninger eller resten af bygningen, hvis der er tale om et rum inden i bygningen (Redondo & 

Olivares 1987, 27-28). 

 

Ser og estar med adjektiver 

Går vi tilbage til Dam og Dam-Jensen og ser på brugen af de to verber med adjektiver som 

subjektsprædikativ, er skellet igen egenskab over for tilstand. De fleste adjektiver kan forbindes 

med begge verber, og det er netop verberne, der hver især skaber en betydningsmæssig relation 

mellem subjekt og subjektsprædikativ. Ved brug af ser klassificeres subjektet med grundlag i 

subjektsprædikativets indhold, og subjektsreferenten tillægges en egenskab, som den har i 
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sammenligning med andre inden for samme art. I modsætning hertil angiver konstruktioner med 

estar, at subjektsreferenten tillægges indholdet i subjektsprædikativet som en tilstand, subjektet 

befinder sig i, sammenlignet med andre mulige tilstande, det kunne have befundet sig i. Se følgende 

eksempler: 

 

29. Lucas es agresivo – Lucas er aggressiv 

30. Lucas está agresivo – Lucas er aggressiv 

 

I eksempel 29 klassificeres subjektet som en person med en aggressiv karakter i sammenligning 

med andre karaktertræk. I eksempel 30 placeres subjektet i en bestemt tilstand af aggressivitet 

sammenlignet med andre tilstande, subjektet kunne have befundet sig i (Dam & Dam-Jensen 2009, 

167). Som følge af dette mener Dam og Dam-Jensen, at nogle adjektiver på grund af deres 

betydning, som i sig selv enten klassificerer eller beskriver en egenskab, oftest forbindes med ser. 

På samme måde forbindes adjektiver, der i sig selv beskriver en tilstand, oftest med estar. De 

følgende eksempler er adjektiver, der udtrykker egenskaber: inteligente (intelligent), cuadrado 

(firkantet), og de følgende adjektiver udtrykker tilstande: borracho (fuld/beruset), contento 

(glad/tilfreds) (Ibid., 167-168). 

 

Derudover er der adjektiver, der har forskellige betydninger, alt afhængigt af om de forbindes med 

det ene verbum eller det andet. Adjektivernes forskellige betydninger er i overensstemmelse med de 

to betydninger, verberne angiver – henholdsvis egenskab og tilstand. Dam og Dam-Jensen opstiller 

følgende eksempler (Ibid., 168-169): 

 

31. Mi gato es muy vivo – Min kat er meget livlig 

32. El gato ya no estaba vivo – Katten var ikke længere i live 

33. Lucas es muy listo y lo sabe casi todo – Lucas er meget klog, og han ved næsten alt 

34. ¡Ya estoy lista! – Jeg er klar nu! 

35. Mi madre es muy buena – Min mor er meget god (et godt menneske) 

36. Mi madre ya está buena – Min mor er rask igen 

37. Este tío está muy bueno – Den der fyr er meget lækker  

38. No costaba darse cuenta de que era muy rico – Det var ikke svært at se, at han var meget rig 

39. La paella está muy rica – Paellaen er meget lækker 

 

Ifølge Dam og Dam-Jensen kan både ser og estar efterfulgt af en perfektum participium danne 

passiv. Når der i denne type konstruktion anvendes ser, forstås sætningen som en passiv handling 

og noget, der er dynamisk: Las casas son construidas debajo de los puentes (Husene bliver bygget 
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under broerne). Samme konstruktion med estar forstås som en tilstand og noget statisk, der er 

resultatet af en handling. I eksemplet Las puertas están abiertas (Dørene er åbne) henvises der til, at 

dørene befinder sig i åben tilstand (Ibid., 170). 

 

I det ovenstående har vi set en gennemgang af reglerne for brugen af ser og estar ud fra et skel 

mellem egenskab og tilstand. I det følgende vil vi gå videre til at se på anvendelsen ud fra et skel 

mellem en perfektiv over for en imperfektiv situation. 

2.3 Teori 2: Imperfektiv versus perfektiv 

En anden tilgang til de to spanske verber for ’at være’ forklarer brugen af dem som et valg mellem 

at beskrive en situation imperfektivt eller perfektivt. Brugen beskrives som et valg inden for en 

tidsmæssig dimension. Kjær Jensen nævner det ikke selv, men dvs., at det er et skel inden for 

aspekt. Aspekt i spansk er en grammatisk kategori, der angiver, om en handling er afsluttet 

(perfektiv aspekt) eller ikke er afsluttet (imperfektiv aspekt) (Torrego 2007, 146). En af de første 

forfattere, der anvendte begreberne imperfektiv og perfektiv ved beskrivelsen af ser og estar, var 

Federico Hanssen, som skelner mellem brugen af verberne i konstruktioner med prædikativer og 

anvendelsen i passivkonstruktioner. Hanssen mener, at ser i konstruktioner med prædikativer 

angiver iboende egenskaber eller karakteristika, og estar angiver tilegnede og midlertidige 

egenskaber. Han tilføjer, at man kan forklare forskellen således, at sætninger med estar er 

perfektive, og sætninger med ser er imperfektive (Hanssen 1945, 179). Dog definerer han ikke disse 

to begreber og betydningen af dem yderligere. I et nyere bud på brugen af de to kopulaverber tager 

Silvia Gumiel-Molina & Isabel Pérez-Jiménez (2012) også udgangspunkt i aspekt. Anvendelsen af, 

ser og estar sammen med adjektiver beskrives af dem ud fra en skala, der er baseret på, om 

adjektiverne er uafgrænsede eller afgrænsede. Dette uafgrænsede og afgrænsede er netop den 

betydning, der ligger i imperfektiv og perfektiv, som vi skal se i det følgende.    

Definitionen ifølge Luján 

Forklaringen ved hjælp af begreberne imperfektiv og perfektiv har ifølge Luján, en af fortalerne for 

den, ikke vundet bred accept (Luján 1981, 165). Ifølge hende beskriver alle adjektiver og de fleste 

participier fysiske eller mentale tilstande. Betydningsforskellen i brugen af ser og estar er baseret 

på, om der er tale om perfektive eller imperfektive tilstande.  Prædikativer, der beskriver perfektive 

tilstande, skal konstrueres med estar, og dem, som beskriver imperfektive tilstande, skal konstrueres 
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med ser. Hun definerer den imperfektive betydning ved ser + A over for den perfektive betydning 

med estar + A således: 

[…] This expresses that to predicate ’estar A’ of an individual x is to say that x is in the class of 

individuals bearing the property A at a delimited period of time whose beginning and end are both 

known or assumed or at least one of them is […] This says that to predicate ‘ser A’ of an individual 

x is equivalent to expressing that x is in the class of individuals bearing the property A in a period 

of time whose beginning or end are not assumed and which stretches over a number of delimited 

time periods. (Luján 1981, 176). 

”With the imperfective copula ser is taken into consideration a stretch of time in its duration. With 

the perfective copula (estar), instead, what is taken into consideration is one particular time period” 

(Ibid., 176). 

Dette betyder altså, at når adjektiverne bruges til at referere til imperfektive tilstande, medfører det 

kopulaverbet ser, og når de bruges til at referere til perfektive tilstande, medfører det kopulaverbet 

estar (Ibid., 175). 

Kjær Jensens definition og opstilling af regler 

En anden af de forfattere, der forklarer fænomenet således, er den danske grammatiker Kjær Jensen. 

Kjær Jensen definerer de to begrebet som følger:  

Estar + prædikativ er perfektiv, dvs. verbalhandlingen skal opfattes som en 

begivenhed der finder sted på et eller andet tidspunkt. Prædikativet angiver noget der 

gælder for subjektet i den situation der beskrives. Ser + prædikativ er imperfektivt, 

dvs. verbalhandlingen skal opfattes som udstrakt over en vis tid, fx kan begyndelse og 

afslutning være irrelevante. (Kjær Jensen 2008, 246).  

Ifølge Kjær Jensen ligger den væsentlige forskel mellem de to verber i dette skel. Han opsætter 

følgende to eksempler, som viser denne forskel (Ibid., 246): 

 

40. ¿Cómo está? Ya está bien - Hvordan har han det? Nu har han det godt  

41. ¿Cómo es? Es inteligente - Hvordan er han? Han er intelligent 

 

Eksempel 40 udtrykker, at prædikativet angiver noget, der gælder for subjektet i den situation, der 

beskrives i sætningen, mens eksempel 41 skal opfattes som en situation, der ikke har nogen bestemt 

begyndelse og afslutning, og dermed er imperfektiv.  

 

42. Las vitaminas están caras – Vitaminerne er dyre                      

43. Las vitaminas son caras – Vitaminerne er dyre 
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Begge eksempler oversættes på samme måde, men sætningen med estar betyder, at vitaminerne er 

dyre i dag, i år eller under denne regering, hvorimod ser caro får en generisk betydning (Ibid., 246). 

Kjær Jensen mener, at alle former for prædikativer forbundet med estar giver en perfektiv 

betydning, og alle former for prædikativer forbundet med ser giver en imperfektiv betydning.  

 

Hvis vi starter med at se på estar, forbindes dette verbum blandt andet med stedsadverbialer. 

Årsagen til dette er, at der ved adverbialer, der betegner et sted, udtrykkes en perfektiv betydning. 

Dvs. at prædikativet angiver noget, der gælder for subjektet i den situation, der beskrives, og der 

finder en lokalisering sted. Se følgende eksempler (Ibid., 247): 

 

44. Estamos en casa/aquí/abajo/en Roma - Vi er (befinder os) hjemme/her/nedenunder/i Rom 

45. Eva está entre su hermano y su madre - Eva står mellem sin bror og sin mor 

46. Está con el tío (en el bar/en Paris/en el hotel) - Han er sammen med onkel (i baren/i Paris/på 

hotellet) 

47. Mi padre no está - Min far er ikke hjemme (Min far er her ikke/er ikke til stede) 

48. Están los niños - Er børnene der (er børnene til stede)? 

49. La casa está a cien metros/a 5 minutos de aquí - Huset ligger 100 meter/fem minutter herfra 

 

Estar kan også anvendes ved tidsangivelser med personsubjekt, men kun i 1. person pluralis, fx:  

 

50. Estamos en enero - Det er januar/Nu er det januar (egentlig: Vi befinder os i januar) 

51. Estamos en Navidad - Det er jul (egentlig: Vi befinder os i juletiden) 

52. Estamos a quince de febrero - Det er/Vi har den 15. januar 

53. Estamos a cinco grados bajo cero - Det fryser fem grader (egentlig: vi befinder os på fem 

graders frost) (Ibid., 247). 

 

Når estar forbindes med et prædikativ, giver det en perfektiv betydning, og estar forbindes 

ydermere med prædikativer, der passer til denne perfektive betydning. Kjær Jensen benytter, 

ligesom nogle af forskerne, der repræsenterer den første teori (se afsnit 2.2), begreberne tilstand og 

fase. Han mener, at begreberne kan være gode ved indlæring af reglerne for ser og estar. Han 

opstiller følgende eksempler på estar + præpositionsled med prædikativer, der betegner en tilstand 

eller fase (Ibid., 248): 

 

54. Ella está de pie - Hun står op 

55. Él está de rodillas - Han ligger på knæ 

56. Estaba de compras - Han var på indkøb 
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57. Ha estado de vacaciones - Hun har været på ferie 

58. Estáen pijama - Han er i pyjamas 

59. El policía está en peligro - Politibetjenten er i fare 

60. Siempre está de buen humor - Han er altid i godt humør 

61. Ese libro está por escribir - Den bog er ikke skrevet endnu/bør skrives 

62. Las camas están sin hacer - Sengene er ikke redt/skal redes 

63. Juan es abogado, pero está de maestro en un pueblo - Juan er advokat men arbejder p.t. som 

lærer i en landsby. 

Eksempler på estar + mådesadverbier og ledsætninger, som også betegner tilstande og har perfektiv 

betydning (Ibid., 248): 

64. ¿Cómo estás? Bien, gracias - Hvordan har du det? Godt tak 

65. Estoy bien/mal/mejor/peor – Jeg har det godt/skidt/bedre/værre 

66. Estamos a gusto/a disgusto – Vi er godt tilpas/skidt tilpas 

67. ¿Estás así por lo de Juan?  - Har du det sådan pga. det med Juan/Opfører du dig sådan pga. 

det med Juan? 

68. Estoy que me caigo – Jeg er ved at falde om (af træthed) 

69. Pedro está que se muere – Pedro er helt udmattet (egentlig: ved at dø) 

70. El agua está que da asco – Vandet er afskyeligt (fordi det er snavset o.l.) (egentlig: Vandet 

er sådan/ i en sådan tilstand, at jeg væmmes ved det) 

 

Ser vi derimod på ser + prædikativ, har disse konstruktioner imperfektiv betydning, og ser forbindes 

med prædikativer, der passer til denne imperfektive betydning. I forbindelse med disse mener Kjær 

Jensen, at begreber som permanent egenskab, essentiel betydning og klasse er brugbare. Disse er 

begreber, som man også finder i teorien om egenskab over for tilstand, som er beskrevet i første del 

af dette kapitel (se afsnit 2.2). Dette bevirker, at ser ikke forbindes med prædikativer, der har 

betydning af tilstand eller fase.  

 

Her følger sætninger med ser + præpositionsled
2
, som angiver en permanent egenskab ved subjektet 

eller klasse, som subjektet tilhører, og altså har imperfektiv betydning. Dette medfører 

præpositionsled med betydninger som tilhørsforhold, oprindelse, materiale, bestemmelse o.l. (Ibid., 

249): 

71. Soy de Andalucía/Soy andaluza – Jeg er fra Andalusien/Jeg er andaluser 

                                                           
2
 Det skal nævnes, at Kjær Jensen ikke inddeler konstruktionerne, som de to verber kan indgå i, på samme måde som 

jeg gør. Brugen af estar med præpositionsled og mådesadverbier står under konstruktioner med prædikativer hos ham, 

mens jeg anser disse for at være konstruktioner med adverbialer.  
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72. Mi amiga es muy de izquierdas – Min veninde er meget venstreorienteret 

73. La cuchara es de plata – Skeen er af sølv 

74. Esos pantalones son con cremallera – Disse bukser er med lynlås 

75. Ronaldo ya es del Real Madrid – Ronaldo hører nu til Real Madrid 

76. Salgado es de la misma opinión – Salgado er af samme opfattelse 

77. El vino es de la zona – Vinen er fra egnen 

78. Mi apoyo es para el secretario general – Min støtte er (går) til generalsekretæren 

79. La pelea es por dinero – Slagsmålet er pga. penge 

 

Ser forbindes altid med substantiver, infinitiver og personlige pronomener som prædikativer, da 

disse altid forstås i en imperfektiv betydning. Eksempler på dette (Ibid, 249): 

80. Pablo es médico/artista/payaso – Pablo er læge/kunstner/klovn 

81. ¿Eres tú? – Er det dig? 

82. Viajar es vivir – At rejse er at leve 

83. (Nosotros) somos cinco – Vi er fem 

84. Eso es demasiado – Det er for meget 

85. Es mucho – Det er meget 

 

Der er enkelte tilfælde, hvor estar kan forbindes med substantiver, når der er tale om substantiver 

uden reference. Et eksempel på dette er udtrykket: Estás pez en matemáticas (Du er blank i 

matematik), som er et udtryk for en tilstand (Ibid., 249). Kjær Jensen uddyber dog ikke denne slags 

eksempler yderligere. 

Ser forekommer også med tidsangivelser som prædikativer i det, Kjær Jensen kalder for tetiske 

sætninger, hvor der ikke er et umiddelbart subjekt. Denne type konstruktioner bruges til at indføre 

et nyt element i teksten. Eksempler herpå er følgende (Ibid., 246): 

86. Es otoño – Det er efterår 

87. Es navidad – Det er jul 

88. Hoy es lunes – I dag er det mandag 

89. Es enero – Det er januar 

90. Es ahora/tarde/temprano – Det er nu/sent/tidligt 

91. Es de día/de noche – Det er dag/nat 

92. Es el quince de febrero – Det er den 15. februar 

93. Es la una – Klokken er et 

 

Denne type tetiske konstruktioner kan også forekomme med ledsætninger: 
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94. No es que no me guste trabajar, es que no puedo – Det betyder ikke, at jeg ikke kan lide at 

arbejde, men jeg kan ikke (Det er ikke fordi, jeg ikke kan lide at arbejde, det er, fordi jeg 

ikke kan – egen oversættelse) 

95. Es porque me han suspendido en física – Det er, fordi man har dumpet mig i fysik 

 

Når ser forbindes med tids-, steds- eller mådesadverbialer, er subjektet nødt til at betegne en 

begivenhed, som er karakteriseret ved at ’finde sted’. Eksempler på dette er følgende (Ibid., 250): 

 

96. La reunión ha sido a las dos – Mødet fandt sted klokken to 

97. El concierto es en el aula – Koncerten finder sted i aulaen 

98. … había pegado a Mae Clarke con un pomelo. Pero eso fue en 1930 – Han havde ramt Mae 

Clarke med en grapefrugt. Men det var i 1930. 

99. ¿Es aquí? – Er det her? 

100. No, fue más allá – Nej, det var længere derovre 

101. Es a la derecha – Det er til højre 

102. ¿Cómo ha sido? – Hvordan er det gået til? 

 

Ser og estar med adjektiver  

Brugen af ser og estar med adjektiver, hvor betydningsforskellen ved brugen af de to verber er 

sværest at forklare, bliver af Kjær Jensen også forklaret med, at anvendelsen af estar giver perfektiv 

betydning, og anvendelsen af ser giver imperfektiv betydning. Han tilføjer desuden, at det er nyttigt 

at se det som en forskel på fase og klasse. Ifølge Kjær Jensen angiver nogle adjektiver prototypisk 

en fase, hvilket betyder, at de indebærer muligheden for en ændring, og disse vil fortrinsvis 

forbindes med estar. Når disse adjektiver fungerer som subjektsprædikativer kræver de et subjekt, 

der kan undergå denne ændring. Eksempler på dette er følgende adjektiver: borracho (fuld/beruset), 

calvo (skaldet), contento (glad), desnudo (nøgen), enfadado (vred), limpio (ren), lleno (fuld), solo 

(alene) (Ibid., 252). Disse adjektiver kan i sjældne tilfælde forbindes med ser, hvorved der opstår 

imperfektiv betydning. I modsætning hertil er der andre adjektiver, der prototypisk angiver en 

klasse, som står i modsætning til andre klasser af samme art. Disse adjektiver indebærer ikke 

ændringer, fordi de betegner en permanent egenskab, og de forbindes derfor med ser og giver en 

imperfektiv betydning. Eksempler herpå:  

 

103. El coche es español – Bilen er spansk 

104. El niño es católico – Drengen er katolik 

105. La mesa es redonda – Bordet er rundt 

106. Felipe González es socialista – Felipe González er socialist 
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Der fremsættes følgende eksempler med samme adjektiver, som forbindes enten med ser og estar 

og angiver henholdsvis imperfektiv og perfektiv betydning (Ibid., 254): 

 

107. La pera es dura – Pæren er hård (det er en pæresort, der er hård, selvom den er moden) 

108. La pera está dura – Pæren er hård (subjektet bliver placeret i en tilstand og sammenlignes 

med sig selv på et senere tidspunkt, hvor den kan være mindre hård, fx moden) 

109. La camisa es roja – Skjorten er rød (tilhørende klassen af røde skjorter) 

110. ¡Está rojo! – Der er (blevet) rødt (ikke klassificerende, det er en fase – tilstand) 

 

Yderligere modstillede eksempler med betydning af klasse ved ser + adjektiv og betydning af fase 

ved estar + adjektiv (Ibid., 254): 

 

111. Marisa es lista – Marisa er klog 

112. ¿Estás listo? – Er du parat? 

113. La niña es buena – Pigen er god 

114. Tu padre ya está bueno – Din far er rask nu 

115. El diablo es malo – Djævelen er ond 

116. Ya no está mala – Nu er hun ikke syg mere 

117. Raúl es vivo – Raúl er livlig, kvik, smart (af natur) 

118. Raúl está vivo – Raúl er levende (= i live) 

 

Ser og estar som hjælpeverber for participier 

Det sidste område, Kjær Jensen behandler, er brugen af ser og estar + participium. Estar + 

participium angiver en tilstand, der er resultatet af en verbalhandling og forudsætter denne. Fx: El 

proyecto está detenido por falta de dinero (Projektet er standset pga. manglende penge) og El 

dictador está expulsado (Diktatoren er fordrevet). Ser + participium danner en perifrastisk passiv og 

angiver selve verbalhandlingen. Eksempler på dette: El ladrón ha sido detenido (por la policía) 

(Tyven er blevet arresteret (af politiet)) og Ana fue despedida (Ana blev fyret) (Ibid., 255; 261). 

 

Udredning af uforklarede elementer 

Går vi tilbage og ser på Lujáns vinkel på skellet mellem imperfektiv og perfektiv betydning, er der 

flere områder, der ifølge hende kan forklares ud fra denne teori, og som endnu ikke har kunnet 

forklares med tidligere teorier. Ifølge hende har de fleste teoretikere undersøgt forskellen mellem de 

to verber, uden at der er blevet lagt vægt på, at verberne også er delvist synonymer. Man kan se, at 

dette er tilfældet, når kopulaverberne forbindes med adjektiver og participier, da en konstruktion 

med ser og et adjektiv som prædikativ altid forudsætter den samme konstruktion med estar. Fx 
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forudsætter ser gordo sætningen estar gordo (at være tyk), eller ser elegante forudsætter estar 

elegante (at være elegant). Det vises tydeligere ud fra disse sætninger, hvor den ene er korrekt, og 

den anden ikke kan siges at være gældende: 

119. Juan está muy alegre, pero no es alegre – Juan er meget glad (fx i dag), men han er ikke 

glad (generelt – en glad person) 

120. *Juan es muy alegre, pero nunca está alegre – Juan er meget glad (generelt – en glad 

person), men han er aldrig glad 

Dette forklares således: Hvis betydningen af et prædikat er sand for et subjekt i løbet af et 

(længerevarende) tidsforløb, der dækker over et antal kortere tidsperioder eller tilfælde (imperfektiv 

betydning udtrykt med ser), vil dette også være sandt for subjektet på et bestemt defineret tidspunkt 

eller i en bestemt defineret periode, der ligger inden for dette tidsforløb (perfektiv betydning udtrykt 

med estar). Derimod; hvis betydningen af et prædikat er sand for et subjekt på et bestemt defineret 

tidspunkt eller periode (perfektiv betydning udtrykt med estar), betyder dette ikke, at den også er 

sand for subjektet i et hvilket som helst andet tidsforløb ud over dette bestemt definerede tidspunkt 

(imperfektiv betydning udtrykt med ser) (Luján 1981, 177-178). 

 

Luján mener, at et andet uforklaret område kan forklares ud fra teorien om imperfektivitet og 

perfektivitet. Dette er, at der på trods af, at estar normalt bruges med lokationsprædikativer, findes 

nogle subjekter, der godt kan forbindes med ser og udtrykke lokation. Fx siger man Mi hermano 

está en Buenos Aires (Min bror er i Buenos Aires), men man kan ikke sige Mi hermano es en 

Buenos Aires. Man kan derimod både bruge ser og estar i El baño es/esta allí (Badeværelset er dér) 

og ¿Dónde está/es correos? (Hvor er/ligger postkontoret?). Dette skyldes ifølge Luján, at levende 

individer/subjekter ikke normalt opfattes som forankret på et bestemt stedligt punkt. Derfor kræver 

en henvisning med denne betydning, at man forudsætter en bestemt tidsperiode, og derfor anvendes 

det perfektive kopulaverbum med prædikativer, hvor subjekterne er levende individer. Derimod kan 

ubevægelige, ikke-levende entiteter opfattes som knyttet til et stedligt punkt, og derfor behøver 

referencen ikke være begrænset til en bestemt eller afgrænset tidsperiode, og begge kopulaverber 

kan således anvendes. Dog er der stadig den samme betydningsmæssige forskel mellem imperfektiv 

og perfektiv ved brugen af de to verber i denne type sætninger. På samme måde som med de 

levende entiteter skal den begrænsede tidsmæssige reference være til stede ved bevægelige/flytbare 

ikke-levende entiteter, og derfor kræver de lokative prædikativer med disse subjekter også det 

perfektive kopulaverbum estar. Eksempelvis kan der i følgende sætning kun anvendes estar: Los 
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libros están en el estante (Bøgerne er/står på hylden) (Luján 1981, 186-187). Samme idé gælder for 

betydningen af en række substantiver, såsom conferencia (konference/forelæsning) og concierto 

(koncert), som er tvetydige og kan betegne enten begivenheder eller fysiske objekter. Når disse 

konstrueres med et kopulaverbum og en lokativ sætning, kan de kun betegne en begivenhed, der 

finder sted, når kopulaverbet er ser, og modsat kan de kun referere til et konkret objekt hvis verbet 

er estar (Ibid., 188). 

Der er altså ifølge Luján forskellige områder, som kan forklares ud fra hendes teori, og som ikke 

kunne forklares med tidligere teorier. I kapitel 3 undersøges validiteten af de teorier, jeg har 

præsenteret i dette kapitel, men inden da fremlægges endnu en teori, som anser forskellen i brugen 

af de to verber som et skel mellem at sammenligne subjektet med en generel norm og en individuel 

norm.  

2.4 Teori 3: Generel norm versus individuel norm 

I dette afsnit gennemgås en teori, der er blevet fremsat af Falk (1979a, 1979b), og som Ballesteros 

(1988) også advokerer for. Der er nogle karaktertræk, som denne teori har tilfælles med de andre to, 

jeg har gennemgået. I Falks teori er der dog en yderligere dimension, der kaldes generel norm over 

for individuel norm, som beskriver skellet mellem de to verber i konstruktioner med adjektiver. 

Falks teori har fokus på at forklare brugen af ser og estar med adjektiver som prædikativer. Disse 

konstruktioner volder også størst problemer for folk, der lærer sproget, og samtidig er de svære for 

forskerne at opsætte klare og entydige regler for. 

Falk forklarer om brugen af ser og estar med prædikativer, at det i alle tilfælde med begge verber 

handler om adjektivets modalitet og hvilken relation, der skabes mellem prædikativet og subjektet 

(Falk 1979a, 29). Desuden mener han, at man ikke kan inddele adjektiver med ens leksikalsk 

betydning i grupper bestående af dem, der kun kan anvendes med ser, en, der kun kan anvendes 

med estar, og en tredje, der kan anvendes med begge verber. Han mener, at et bestemt ord ikke 

bliver forbundet med enten ser eller estar, fordi det er et bestemt leksem, men derimod fordi 

betydningen af ordet giver en bestemt relation til subjektet (Falk 1979a, 31). Det afhænger altså 

ikke af det adjektiviske leksem alene. Konstruktioner med kopulaverber giver udtryk for en bestemt 

semantisk struktur. Denne struktur udgøres af adjektivets betydning, subjektets betydning samt 

kontekstuelle faktorer. Falk fremlægger en række begrebspar, som er blevet anvendt i den store 

mængde teori på området til at beskrive brugen af ser og estar. Han forklarer denne store mængde 
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begreber og forslag på området som et udtryk for mangel på klare definitioner af begreberne. Han 

mener samtidig, at begreberne ikke kommer tæt nok på en forklaring af denne sproglige 

problemstilling. 

Brug af estar: modalidad de estado 

Falk præsenterer indledningsvis skellet i brugen af de to verber med et begreb om klassifikation i 

forbindelse med ser og et begreb om tilstandsmodalitet (modalidad de estado) i forbindelse med 

estar. Han forklarer dette yderligere med, at man med estar beskriver en fase, som subjektet kan 

være i, og som afsender har et begreb om kan være anderledes på et andet tidspunkt. Denne fase kan 

altså ændre sig (Falk 1979a, 66; 68). Han lægger ud med samme skel mellem tilstand og egenskab, 

som mange andre teoretikere også har anvendt. Hans definition af de to begreber er som følger: 

Egenskab er de af objektets karakteristika, der forbliver uafhængige af de aktuelle 

omstændigheder, og tilstand er de karakteristika, som har haft en begyndelse og kan 

have en slutning set fra et varighedsaspekt, og som kun er gældende på det aktuelle 

tidspunkt (Falk 1979a, 67, egen oversættelse).  

 

Han uddyber, at konstruktioner med estar + prædikativ angiver en fase for subjektet. Falk giver 

med det næste eksempel en forklaring på forskellen: 

121. Mi camaleón es grande y hermoso – Min kamæleon er stor og flot 

122. Mi camaleón está azul los viernes – Min kamæleon er blå om fredagen 

 

I første eksempel antager man, at der findes både store og små kamæleoner samt både flotte og ikke 

flotte kamæleoner. Kamæleonen i eksempel 121 klassificeres altså som stor og flot. Man 

abstraherer fra, at der kan forekomme mulige forandringer. Ser vi eksempel 122, forudsættes det, at 

vi ved, at en kamæleon har en ændringsmekanisme, hvad angår dens farve. Prædikativet refererer til 

en position, som subjektet antager, og denne sammenlignes implicit med andre positioner (farver). 

Vores viden om kamæleoner gør det umuligt at forstå farven som et klassifikationskriterium for 

denne dyreart, og derfor udelukkes brugen af ser (Ibid., 70). At konstruktioner med estar angiver en 

fase for subjektet forklarer ifølge Falk, at der er subjekter, som ikke kan forbindes med estar, da 

disse ikke kan opfattes som individuelle entiteter, der kan befinde sig i faser. Se følgende 

eksempler: El choque entre los coches fue violento (Sammenstødet mellem bilerne var voldsomt) og 

La caída fue dura (Faldet var hårdt) (Ibid., 89). I disse to eksempler er der tale om subjekter, der 

ikke udgøres af en animeret størrelse eller en genstand men noget mere abstrakt og dynamisk, som 

dermed ikke kan befinde sig i en fase. I stedet dækker subjekterne over noget, der finder sted. 
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Det er i forbindelse med sætninger med ser og estar og adjektiver som prædikativer, at Falk 

anvender begreberne generel norm og individuel norm. Hans teori går kort sagt ud på, at når man 

anvender ser i en sætning med et adjektiv som prædikativ, tillægger man subjektet adjektivets 

betydning set i forhold til den opfattelse, afsenderen har af, hvad der er normalt for subjekter inden 

for samme kategori. Dette er den generelle norm. Når man derimod anvender estar i en sætning 

med et adjektiv som prædikativ, tillægger man subjektet adjektivets betydning set i forhold til den 

opfattelse, afsenderen har af, hvordan subjektet ellers er normalt. Dette er subjektets individuelle 

norm. Falk søger at understøtte dette med følgende eksempler: 

123. La mujer es guapa – Kvinden er smuk 

124. La mesa es baja – Bordet er lavt 

Falk mener, at der i disse eksempler siges, at denne kvinde eller dette bord afviger fra det, som 

afsenderen opfatter som den grad af skønhed, der er normal for kvinder, eller den grad af højde, der 

er normal for borde. Altså er sætninger med kopulaverbet ser og et adjektiv udtryk for afvigelser fra 

afsenderens opfattelse af en gennemsnitsnorm for den art, subjektet er en del af (Falk 1979b, 278). 

Han forklarer det yderligere med dette eksempel: Elena es guapa (Elena er smuk) (for ”arten” 

kvinder dvs. sammenlignet med andre kvinder). Når man anvender estar sammen med et adjektiv 

som prædikativ, tillægger man subjektet adjektivets betydningsmæssige indhold set i forhold til en 

individuel norm. Hvis man siger: Ana está guapa (Ana er smuk) eller Ana está gorda (Ana er tyk), 

tager man udgangspunkt i den grad af skønhed, som afsenderen opfatter som værende normal for 

Ana. Dette forudsætter, at afsenderen i forvejen har dannet sig en idé om Anas udseende og ser 

dette guapa eller gorda som en afvigelse fra Anas individuelle norm. Man kan altså sagtens sige 

Qué gordo estás (Hvor er du tyk) om en person, som man normalt anser som værende en slank 

person, hvis man ved en bestemt lejlighed oplever en ændring hos subjektet. Denne ændring kan fx 

være, at personen har taget på, at personen ser tyk ud på et billede eller har taget noget bestemt tøj 

på, som får personen til at se tyk ud. Som yderligere bevis på denne teori kan vi se på følgende 

sætninger: Ana es guapa y está fea (hoy) (Ana er smuk, og hun er grim/ser grim ud [i dag]) og Ana 

es guapa pero está fea (Ana er smuk men er grim/ser grim ud [lige i denne situation]). Man ville 

ikke kunne sige: Ana es guapa y/pero es fea, fordi dette er en selvmodsigelse. Men man kan godt 

sætte disse to modsigende konstruktioner med henholdsvis ser og estar op over for hinanden, da 

verberne udtrykker en semantisk forskel. Betydningen er altså ser guapo ifølge ens generelle idé om 

skønhed inden for arten kvinder, og estar feo ses i forhold til ens opfattelse af individets norm (Falk 

1979a, 94).  



Kandidatafhandling cand.ling.merc. oktober 2013 Regitze Marie Hansen 

22 

 

Falk forsøger at forklare forskellen på ser soltero og estar soltero (at være enlig – ikke gift). Dette 

er et af de sætningseksempler, der er svært at forklare den egentlig forskel på, og begge 

konstruktioner er lige brugbare. Selvom man ikke kan benægte, at egenskaben ’enlig’ altid har 

været gældende for subjektet, mener Falk, at brugen af begge verber giver udtryk for to forskellige 

måder at konstruere betydningen af soltero på. Med estar fremhæver man fase-aspektet, og 

tilstanden, som subjektet befinder sig i, har begivenheden ’at blive gift’ som kontrast. Subjektet 

opfattes som tidsmæssigt variabelt i forhold til betydningen af at være ’enlig’ over for ’at gifte sig’. 

Med ser er dette perspektiv ikke til stede, og her handler det udelukkende om at præcisere 

subjektets civilstand (Ibid., 72). 

Adjektiver i forbindelse med tidsadverbialer 

Falk forklarer også brugen af estar og adjektiver i forbindelse med tidsadverbialer ud fra idéen om 

generel norm vs. individuel norm. Når man har adverbielle prædikativer som guapa esta noche 

(smuk i aften), más gordo que antes (tykkere end før/tidligere), er afsenderen forpligtet til at tale om 

subjektet i forhold til subjektet selv. Hvis gyldigheden af egenskaben udtrykt i adjektivet er 

begrænset tidsmæssigt, er det, fordi der er et aktuelt indtryk af individet, som man sammenligner 

med en idé, man allerede har om individet, og derfor ses egenskaben, der er forbundet med estar 

som variabel i tid. Falk mener dog ikke, at det er afgørende, om dette estar guapo eller estar gordo 

varer lang eller kort tid, men derimod at det karakteriserer en fase hos subjektet, hvilket også 

forudsætter en sammenligning med andre fortidige eller fremtidige faser i fortiden hos subjektet 

(Falk 1979b, 284). Dog betyder dette ikke, at der kun kan anvendes estar i sætninger med 

tidsadverbialer. Det afhænger af, hvad afsenderen ønsker at udtrykke. Man kan sagtens anvende ser 

med tidsadverbialer, så længe de har en så bred betydning, at det giver plads til at udtrykke 

sammenligningen med den generelle norm. Ser vi på tidsadverbialet ahora (nu), er dette så vagt og 

bredt, at det bare betegner en aktuel periode. Taler vi om en person, kan ’nu’ blot betyde som 20-

årig og behøver ikke betyde lige præcis i dette øjeblik. Med denne fortolkning er sætningen Es 

guapa ahora (Hun er smuk nu) helt almindelig, da den bare udtrykker, at der er sket en udvikling 

over tid. Personen har udviklet sig sådan, at man kan opfatte hende som en smuk person. Hvis man 

derimod opfatter ’nu’ som havende en mere begrænset betydning, der svarer til ’i eftermiddag’ eller 

’i dette øjeblik’ er begrebsmodellen med ser udelukket, da der så vil være tale om at sammenligne 

subjektet med dets individuelle norm (Falk 1979b, 289-290). 
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Når der er eksplicitte elementer i ytringen, som knytter kvalificeringen i adjektivet til bestemte 

omstændigheder, kræver dette brugen af estar, fordi man i disse tilfælde er nødt til at se på subjektet 

i forhold til en individuel norm. Dette skyldes, at subjektet uden disse omstændigheder kunne have 

været på en anden måde eller normalt er på en anden måde uden disse omstændigheder. Se følgende 

eksempler:  

125. Estás muy guapa con esa blusa – Du er meget flot med den bluse (omstændigheden: med 

den bluse) 

126. Estás muy gorda con toda esa ropa puesta – Du er meget tyk med alt det tøj på/du ser 

meget tyk ud med alt det tøj på (omstændigheden: med alt det tøj på) 

Ballesteros’ brug af teorien 

Ballesteros (1988) anvender også Falks idé om den generelle norm over for den individuelle norm. 

Hun bruger den dog kun som forklaring på de tilfælde, som ikke kan forklares ud fra hendes basale 

skel mellem egenskab og tilstand. Hun giver følgende sætninger som eksempler på noget, der ikke 

kan forklares ud fra egenskab vs. tilstand: 

127. Él fue muy amable conmigo durante la entrevista – Han var meget venlig over for mig 

under interviewet 

128. Él estuvo muy amable conmigo durante la entrevista – Samme oversættelse med 

betydningen: Han var mere venlig mod mig under interviewet end han plejer at være 

(sammenlignet med hans generelle måde at være på) 

129. Ha sido muy valiente esta tarde – Han har været/var meget modig i eftermiddag 

130. Ha estado muy valiente esta tarde – Samme oversættelse med betydningen: Han har været 

mere modig i eftermiddag end han plejer at være (sammenlignet med hans generelle måde at 

være på) 

På samme måde som Falk beskriver Ballesteros forskellen mellem disse to sætninger på følgende 

måde: Når afsenderen klassificerer subjektet ved brug af ser, opererer afsenderen med sin egen 

opfattelse af en norm for den klasse af entiteter, som subjektet er en del af. Med Él es amable 

klassificeres subjektet i forhold til afsenders idé om, hvad det vil sige at ”være venlig” og 

klassificerer dermed subjektet som værende en del af gruppen af venlige personer. Med estar som 

kopula er referencepunktet det bestemte subjekt i sætningen og det, som afsenderen anser for at 

være normalt for dette subjekt. I Él está amable overvejer man personens individuelle norm og ser 

denne venlighed som en tilstand, der er en afvigelse fra personens individuelle norm, som personen 

kan vende tilbage til på et hvilket som helst tidspunkt (Ballesteros 1988, 46). Ballesteros hævder 

desuden, at denne teori kan forklare et eksempel, som flere teoretikere har haft svært ved at forklare 
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ud fra deres teorier, nemlig forskellen mellem ser joven og estar joven (at være ung). Når man 

anvender ser, klassificerer man personen i forhold til dennes alder og afsenders opfattelse af, 

hvornår en person er ung eller gammel. Når vi anvender estar, fx i sætningen Está muy joven para 

la edad que tiene (han er meget ung af sig i forhold til den alder, han har), er det den individuelle 

norm, man forholder sig til. Altså siger man, at en person está joven, når denne ser bedre/yngre ud 

eller opfører sig yngre end det, der ville være normalt og forventeligt i forhold til dennes 

individuelle omstændigheder (altså alderen) (Ibid., 48).  

Derudover giver Ballesteros nogle eksempler på sætninger, hvor betydningsforskellen mellem 

konstruktionerne med ser og estar ikke kan forklares med begreberne generel norm over for 

individuel norm. Det er konstruktioner med såkaldt erfarings-/oplevelsesomstændigheder. Det er fx 

følgende konstruktioner: 

131. Esta naranja es amarga – Esta naranja está amarga (Denne appelsin er bitter) 

132. La sopa es buena – La sopa está buena (Suppen er god/lækker/smager godt) 

133. El vestido es grande – El vestido está grande (Kjolen er stor - Kjolen er stor til mig) 

 

Hun mener, at konstruktionerne med ser sagtens kan forklares med begreberne egenskab eller 

generel norm. Dog kan konstruktionerne med estar ikke forklares ud fra begreberne tilstand eller 

individuel norm. Hun mener ikke, at det er egenskaben eller tilstanden i sig selv, der tages i 

betragtning her, men derimod egenskaben eller tilstanden set i relation til andre situationer eller 

omstændigheder. Det kan fx være størrelsen på den person, som et stykke tøj skal passe til eller 

tilberedningen og tilsmagningen af en ret. Hun mener, at hvis man ønsker at sige noget generelt om 

den art, som subjektet hører til, så anvender man ser. Når man har oplevet en bestemt repræsentant 

for arten (fx en bestemt ret, fødevare eller et bestemt stykke tøj) og udtaler sig om denne, så 

anvender man estar (Ibid., 49-50). 

I dette kapitel har jeg redegjort for tre udvalgte teorier om brugen af ser og estar med tre forskellige 

perspektiver. Jeg har vist, hvordan de forklarer brugen af de to verber i forskellige sætningstyper 

med en række sætningseksempler. I det følgende kapitel vil jeg redegøre for hvilke fordele og 

ulemper de tre teorier har, hvilke konstruktioner de er gode til at beskrive, og hvilke konstruktioner 

teorierne ikke er så anvendelige på. Teorierne vil blive evalueret på baggrund af deres forståelighed 

og anvendelighed for læseren.    

  



Kandidatafhandling cand.ling.merc. oktober 2013 Regitze Marie Hansen 

25 

 

3. Vurdering af de tre fremlagte teorier 

3.0 Indledning  

I dette kapitel vil jeg evaluere de tre teorier, der blev gennemgået i forrige kapitel, for at give et 

billede af, hvor valide de hver især er. Fokus i denne opgave er at vurdere teoriernes styrke i forhold 

til fortolkning af data. Der findes grammatikforskere, som har beskæftiget sig med, hvordan 

grammatik kan forudsige og producere data, som fx Chomsky (1965, 2002). Det har dog ikke været 

muligt at finde deciderede metoder til evaluering af allerede eksisterende grammatiske teorier og 

deres fortolkning af data. Det har dermed været nødvendigt at ty til et forslag til evaluering af 

teorier beskrevet af Durst-Andersen (1992, 39-47). I dette forslag anvender han konkrete kriterier til 

at vurdere teorier om aspekt i russisk. I Durst-Andersens forslag indgår en evaluering af teorierne 

ud fra følgende tre punkter: (a) teoriens forståelighed for læseren, (b) teoriens anvendelighed i 

forhold til data og (c) teoriens anvendelighed i forhold til såkaldt ”external evidence”. Kriterierne 

inden for punkterne (a) og (b) vil blive præsenteret for derefter at blive appliceret på de tre teorier. 

Det er dog ikke alle punkterne i hans forslag til kvalitetskriterier, der er lige relevante for netop 

denne undersøgelse (se afsnit 3.3), og det er ikke en del af undersøgelsens formål at undersøge 

punkt (c) nærmere. Jeg vil fremlægge eksempler fra de tre teorier, der viser såvel deres styrker som 

deres svagheder. Til sidst giver jeg en samlet vurdering af teoriernes validitet, inden jeg i næste 

kapitel fremlægger en ny hypotese for brugen af ser og estar.   

3.1 Når man læser en teori – en teoris forståelighed 

Et vigtigt kvalitetskriterium for en teori er, at den er forståelig, da dette er en forudsætning for at 

andre kan anvende den. At en teori skal være forståelig betyder, at den bør være 1. eksplicit, 2. 

kohærent og 3. konsistent. I det følgende vurderer jeg teorierne ud fra disse tre punkter og giver 

eksempler på, hvor de gør det godt, og hvor de klarer sig mindre godt. Herefter giver jeg en samlet 

vurdering af teoriernes forståelighed. Det ligger uden for denne opgaves rammer at foretage en 

komplet gennemgang af alle teorierne med inddragelse af alle de eksempler, der viser, om teorierne 

lever op til kravene. Det er derfor kun de vigtigste og mest gennemgående elementer, der bliver 

beskrevet og vurderet. Det skal pointeres, at det i vurderingen ofte kan være vanskeligt at holde 

kvalitetskriterierne skarpt adskilt, da teorierne viser sig at falde på alle tre kriterier. Jeg vil dog 

forsøge at opretholde denne adskillelse.   
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 3.1.1 En teori skal være eksplicit  

At en teori skal være eksplicit betyder, at teoriens begrebsapparat skal være så klart og præcist 

defineret, at det ikke kræver fortolkning fra læserens side. Når man læser teorien, skal den være 

fuldt forståelig, og man skal vide præcis hvad, der menes med alle begreberne, der bruges. Det 

vigtigste kritikpunkt ved de tre teorier er manglen på klare og præcise definitioner af teoriernes 

hovedbegreber. I alle teorierne støder man som læser ind i begreber, der ikke har nogen egentlig 

definition. Det bliver i teorierne forudsat, at man har sin egen klare definition af begreberne, samt at 

alle andre læsere har akkurat den samme definition. Da det er usandsynligt, at begreberne forstås på 

akkurat samme måde af alle læsere, udgør dette et stort problem for teoriernes forståelighed. En 

anden person, der læser de selv samme teorier, kan få en helt anden opfattelse af begreberne end jeg 

får, hvilket med andre ord betyder, at ingen af os egentlig kan forstå betydningen af begreberne og 

dermed heller ikke teorierne i deres helhed. Man står tilbage med en følelse af, at begreberne kan 

forstås på lige så mange måder, som der er læsere. Forskerne har sandsynligvis haft deres egen klare 

definition af begreberne i tankerne, da de skrev teorierne. De har bare ikke fremlagt disse 

definitioner klart og tydeligt for læseren. Begreberne bliver derved betragtet som ganske 

almindelige ord. Problemet med dette bliver, at begreberne bliver uanvendelige på data. Hvis jeg 

ikke som læser forstår hvad begreberne betyder, og hvad de giver af betydningsreflekser i de 

forskellige konstruktioner med ser og estar, forstår jeg ikke teorien og kan ikke anvende den.  

 

Eksempler fra teori 1 

Ser vi på teori 1, der blandt andre er repræsenteret af de tidlige forskere Salva (1837) og Bello 

(1988) samt Real Academia Española (1931) og Dam og Dam-Jensen (2009), og bedømmer dem i 

forhold til kravet om, at alt skal være eksplicit i en teori, er der specielt én ting, der falder i øjnene. 

De modstillede begreber egenskab vs. tilstand giver ikke umiddelbart mening i forhold til brugen af 

de to verber, da konstruktionerne med både ser og estar bør beskrive to former for tilstande, da ’at 

være’ er et tilstandsverbum. Det vil sige, at begge verber bruges til at benævne en enkelt situation, 

der ikke involverer en aktivitet og derfor svarer til et stabilt billede (Durst-Andersen 2011b, 42; 44). 

Derfor bør konstruktioner med ser også beskrive en tilstand lige såvel som konstruktioner med 

estar. Hermed siger denne teori intet om, hvad ser og estar har tilfælles, og at de angiver to former 

for tilstande. Det er tilsyneladende præsupponeret, og forskerne regner med, at det er noget læseren 

allerede ved. Denne opfattelse af, at det kun er estar, der angiver en tilstand i modsætning til ser, 

går igen i de andre teorier, og heller ikke i disse teorier bliver der sagt noget om, hvad de to verber 

har tilfælles. Hvis vi ikke ved, hvad de har tilfælles, kan vi heller ikke vide, hvilken kategori de 
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indgår i. Teorierne mangler en beskrivelse af, hvad ser og estar egentlig er, og hvad de angiver, 

hvilket gør teorierne svære at forstå. Hos Salva, Bello og RAE mangler der en eksplicit definition af 

teoriens hovedbegreber. Ifølge Salva er det betydningen af prædikativets indhold, der udtrykker 

enten en egenskab eller en tilstand, og som dermed bestemmer, om man skal anvende det ene eller 

det andet verbum, men begreberne egenskab og tilstand bliver ikke defineret. Salva skriver blot, at 

en tilstand både kan være permanent og midlertidig, så det er åbenbart ikke dette, der definerer, 

hvornår noget er en tilstand, og hvornår det ikke er det. Derfor står man tilbage uden nogen egentlig 

forklaring. Både Bello og RAE mener, at skellet ligger i forskellen mellem essentielle og 

permanente egenskaber over for midlertidige og forbigående egenskaber. Her tales der altså ikke 

om tilstande på trods af, at vi stadig har at gøre med tilstandsverbet ’at være’. Heller ikke her bliver 

det fortalt, hvad det betyder, at noget er enten essentielt/permanent eller midlertidigt/forbigående, 

og det overlades til læseren selv at definere begreberne. Fælles for disse forskere er, at de lægger 

betydningen i prædikativet, som dermed betinger brugen af ser eller estar, og ikke i de to verber i 

sig selv, og det valg afsender foretager ved brugen af enten det ene eller andet verbum. 

 

I Dam og Dam-Jensens beskrivelse af brugen af de to verber bliver begreberne imidlertid forklaret 

mere eksplicit. Her får vi at vide, at det er sers eksistentielle betydning, der medfører, at der 

udtrykkes noget fundamentalt ved subjektet, og at subjektet ved hjælp af ser anbringes i en klasse. 

Dam og Dam-Jensen giver desuden eksempler på, at noget forstås som tilhørende en klasse, når der 

er tale om oprindelse, tilhørsforhold eller en egenskab. Dermed skal læseren ikke selv gætte, hvad 

der ligger i dette begreb. Dog er begrebet egenskab ikke defineret, så her er teorien ikke eksplicit. 

Ved brugen af de to verber sammen med adjektiver er beskrivelsen af de forskellige betydninger 

over for hinanden specifikt beskrevet på følgende måde:  

Når der bruges ser klassificeres subjektsreferenten vha. subjektsprædikativets indhold. 

Derved tillægges subjektsreferenten en egenskab som denne har i sammenligning med 

andre inden for arten. Når der bruges estar tillægges subjektsreferenten 

subjektsprædikativets indhold som en tilstand som subjektsreferenten befinder sig i i 

sammenligning med andre mulige tilstande. (Dam & Dam-Jensen 2009, 167).  

 

Denne forklaring er eksemplificeret med følgende sætning: Lucas es agresivo – Lucas está agresivo 

(Lucas er aggressiv), hvor subjektet ved brug af ser klassificeres som en person med et aggressivt 

karaktertræk i sammenligning med andre mulige karaktertræk, og ved brug af estar er subjektet i en 

aggressiv tilstand i sammenligning med andre tilstande, som han kunne have befundet sig i. Dermed 

er det eksplicit beskrevet, hvori betydningsforskellen ligger, men det kan alligevel være svært at 
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forstå for læseren. Hos Dam og Dam-Jensen er det heller ikke eksplicit forklaret, hvad det vil sige, 

at noget er fundamentalt eller midlertidigt, hvilke også er centrale begreber i deres teori. På dette 

punkt er teorien med andre ord ikke eksplicit nok, og her skal læseren igen selv definere 

begreberne. Som før nævnt vil definitionen ikke være den samme for alle læsere, og det er dermed 

uforståeligt, hvad disse begreber skal betyde.  

 

De aspektuelle begreber 

Begreberne i Kjær Jensens (2008) teori om imperfektiv betydning over for perfektiv betydning 

bliver meget eksplicit defineret. Det er tydeligt, hvad der skal forstås ved begreberne, men Kjær 

Jensen mangler en beskrivelse af, hvordan begreberne hænger sammen med de typer af 

konstruktioner, man kan danne med ser og estar. Det bliver ikke eksplicit beskrevet, at 

repræsentanterne for denne teori, som de eneste, tager udgangspunkt i forskellen mellem de to 

passiver i spansk, hvor ser og estar indgår. Begreberne imperfektivitet og perfektivitet har at gøre 

med aspekt, som er en grammatisk kategori, der ifølge traditionel teori angiver en tidsmæssig 

funktion i forbindelse med handlingsverber. Aspekt i spansk er en grammatisk kategori, der angiver, 

om en handling er afsluttet (perfektiv aspekt) eller ikke er afsluttet (imperfektiv aspekt) i forhold til 

det tidspunkt, den finder sted på (Torrego 2007, 146). Kjær Jensens teori er således ikke eksplicit, 

da det ikke forklares, at der er tale om begreber inden for aspekt, og det forklares heller ikke, 

hvordan det giver mening at tale om aspekt i forbindelse med ser og estar, som er tilstandsverber. 

Ingen ser ud til at knytte aspekt til netop tilstandsverber, snarere tværtimod. Durst-Andersen knytter 

russisk aspekt til handlingsverber og engelsk aspekt til skellet mellem aktivitet og tilstand, men 

altså ikke til et skel inden for tilstande (Durst-Andersen 2011b, 55-57). Kjær Jensens definition af 

begreberne er, som vi så tidligere, følgende:  

Estar + prædikativ er perfektivt, dvs. verbalhandlingen skal opfattes som en 

begivenhed der finder sted på et eller andet tidspunkt. Prædikativet angiver noget der 

gælder for subjektet i den situation der beskrives. Ser + prædikativ er imperfektivt, 

dvs. verbalhandlingen skal opfattes som udstrakt over en vis tid, fx kan begyndelse og 

afslutning være irrelevante. (Kjær Jensen 2008, 246). 

Problemet med denne definition er, at Kjær Jensen opfatter konstruktioner med ’at være’ som 

verbalhandlinger, dvs. en begivenhed, der finder sted på et eller andet tidspunkt. Men en tilstand 

finder ikke sted – en tilstand findes eller findes ikke. Ydermere opfatter han konstruktioner med 

estar + prædikativ som en begivenhed, som igen er et begreb, der knytter sig til handlinger, der 

enten er en begivenhed (perfektiv aspekt) eller en proces (imperfektiv aspekt), og som slet ikke 
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lader sig applicere på tilstande (Durst-Andersen 2011b, 40). Dermed kan man som læser ikke rigtigt 

få hold på begreberne i forhold til brugen af ser og estar. 

 

Begreberne generel norm vs. individuel norm  

Teorien om generel norm vs. individuel norm, som er repræsenteret af Falk (1979a, 1979b) og 

Ballesteros (1988), har den ulempe, at den kun tager udgangspunkt i konstruktioner med ser og 

estar med adjektiver som subjektsprædikativer, og det er også kun denne del af brugen af de to 

verber, der hos Falk bliver eksplicit beskrevet. Falk beskriver som den eneste af de præsenterede 

forskere, at man ikke kan inddele adjektiver i grupper, der enten kan bruges med det ene eller det 

andet verbum eller med begge to. Dette er tilfældet, fordi det netop ikke er pga. et bestemt leksem, 

at noget bestemt bliver udtrykt, men derimod ser og estar i sig selv, der fremkalder disse 

betydninger ved anvendelsen i forskellige kontekster. Hovedbegreberne i Falks teori, generel norm 

vs. individuel norm, er eksplicit defineret på følgende måde:  

Se usa ser cuando el adjetivo expresa lo que entendemos como una desviación de la 

norma general que el hablante tiene conceptualizada (Falk 1979b, 278) – Man 

anvender ser når adjektivet udtrykker, hvad der forstås som en afvigelse fra afsenders 

opfattelse af den generelle norm (egen oversættelse) 

 

[…] estar implica que el contenido del adjetivo se relaciona con una norma 

conceptualizada a nivel individual. Esto quiere decir que el hablante que dice que Ana 

está guapa o Ana está gorda toma como punto de referencia el grado de belleza que 

considera normal para Ana (Falk 1979b, 282). – […] estar medfører, at adjektivets 

indhold ses i relation til opfattelsen af en individuel norm. Det vil sige, at en afsender, 

der siger Ana er smuk eller Ana er tyk, tager udgangspunkt i den grad af skønhed, som 

afsenderen anser som normal for Ana. (egen oversættelse) 

 

Det vil sige, at man, når man anvender ser i en sætning med et adjektiv som prædikativ, tillægger 

subjektet adjektivets betydning set i forhold til afsenders opfattelse af, hvad der er normalt for 

subjekter inden for samme kategori, dvs. den generelle norm. Modsat, når man anvender estar i en 

sætning med et adjektiv som prædikativ, tillægger man subjektet adjektivets betydning set i forhold 

afsenders opfattelse af, hvad der er normalt for subjektet selv, dvs. subjektets individuelle norm. 

Falk giver os en helt tydelig beskrivelse af, hvad de to begreber betyder, samt eksempler, der viser 

betydningsforskellen. Falk giver dog ingen tydelige definitioner af de andre begreber, han anvender 

i sin teori, på trods af at han netop kritiserer andre forskere for at have udefinerede begreber. Falk 

lægger ud med at anvende begreberne klassifikation ved brugen af ser og tilstandsmodalitet ved 

brugen af estar som det generelle skel i alle konstruktioner med de to verber. Det er konstruktioner 
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med estar, der er fokus i Falks undersøgelse, da han betegner disse som afvigelser fra den betydning 

af klassifikation, der ifølge ham ligger i konstruktioner med ser. Det karakteristiske ved 

konstruktioner med ser bliver ikke eksplicit beskrevet, og man skal igen gætte sig til, hvad 

klassifikation egentlig betyder. Dermed er dette begreb ikke forståeligt for læseren.  

3.1.2 En teoris kohærens 

Det andet kvalitetskriterium, som en teori skal leve op til, er, at den skal være kohærent. Dvs. at der 

ikke må være nogen uoverensstemmelser mellem det, der bliver fremsat i den overordnede teori og 

det, der bliver beskrevet i delteorierne. Har man opstillet en regel for brugen af ser og estar i 

bestemte konstruktioner og præsenteret en bestemt betydning i disse konstruktioner, må der ikke 

være undtagelser eller modsigelser til denne regel. Hvis dette forekommer, skal man eksplicit gøre 

opmærksom på, at selve konstruktionstypen har indflydelse, således at vi må arbejde med to eller 

tre delteorier og ikke én samlet teori.  

Det vigtigste kritikpunkt ved teorierne i forhold til kravet om kohærens er, at der ikke er nogen af 

teorierne, der beskriver, hvilket sprogligt område ser og estar er en del af, eller hvilken sproglig 

kategori, der er tale om. Ingen af teorierne angiver, om der er tale om et skel inden for modus, 

aspekt, tempus eller noget helt fjerde. Man får heller ikke noget at vide om, hvad de to verber har 

tilfælles, altså at der er tale om tilstandsverber, og at ser og estar beskriver to forskellige former for 

tilstande. Dette medfører, at beskrivelserne ikke indeholder en overordnet kategori, som reglerne for 

brugen af de to verber kan indgå i. I og med at der ikke bliver præsenteret en overordnet kategori og 

et overordnet område, kan man ikke sige noget om, hvordan teorierne hænger sammen. Ingen af 

forskerne fortæller, hvad de tager udgangspunkt i, og hvilke rammer deres regler ligger inden for. 

Ingen af teorierne hænger altså sammen, hvorfor ingen af teorierne er kohærente. Teorierne angiver 

heller ikke, om der er tale om én samlet kategori, som gælder for alle de tre typer konstruktioner, 

eller om der er tale om forskellige kategorier ved henholdsvis passivkonstruktioner og 

konstruktioner med adverbialer og prædikativer. Dvs., at ingen af konstruktionstyperne bliver ført 

tilbage til en bestemt grammatisk kategori. De pågældende forskere forsøger alle at præsentere en 

teori, som kan anvendes på alle typer konstruktioner med de to verber, uden at overveje, om man 

muligvis er nødt til at anvende mere end én teori. Hos Falk er kohærensen endnu sværere at fastslå, 

da teorien tager udgangspunkt i en beskrivelse af forskellen i brugen af ser og estar med adjektiver 

som prædikativer. Brugen af verberne i andre konstruktioner bliver kun beskrevet som et skel 

mellem klasse over for tilstandsmodalitet, og man kan dermed ikke sige noget om, hvordan denne 
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delteori forholder sig til den overordnede teori. Men da der i denne teori, som i de andre teorier, 

ikke siges noget om, hvilken grammatisk kategori begreberne hænger sammen med, og hvorfor 

begreberne skulle have relevans for tilstandsverberne ser og estar, er den heller ikke kohærent.  

 

Kohærens: klasse og tilstand  

Det generelle indtryk af Dam og Dam-Jensens teori er, at de fleste dele af teorien hænger sammen 

og stemmer overens med deres overordnede begreber klasse og tilstand. Betydningen af 

konstruktionerne med henholdsvis ser og estar ved forskellige ordklasser passer ind i denne 

opdeling. Dam og Dam-Jensen beskriver betydningsforskellen mellem konstruktioner med ser og 

estar med adjektiver som subjektsprædikativ på følgende måde: Med ser er der tale om en 

klassificering af subjektet ved hjælp af en egenskab, som subjektet tillægges, i sammenligning med 

andre subjekter inden for samme art. Med estar er der tale om en tilstand, som subjektet befinder 

sig i, i sammenligning med andre mulige tilstande, subjektet kunne have befundet sig i. Denne 

fremlæggelse stemmer fint overens med teoriens overordnede deling mellem klasse og tilstand og 

er et eksempel på, at delteorierne stemmer godt overens med de overordnede begreber. Dog forstår 

man ikke, hvorfor disse begreber skulle have relevans for de to tilstandsverber ser og estar, da dette 

ikke bliver beskrevet. Der er også enkelte konstruktioner, der ikke bliver taget stilling til, eller som 

modsiger den overordnede teori. Dam og Dam-Jensen mener fx, at der med ser ofte kan være tale 

om noget vedvarende pga. den fundamentale betydning, men at det ikke behøver at være 

permanent. I modsætning til dette er der ifølge Dam og Dam-Jensen ofte tale om noget midlertidigt 

ved estar, fordi dette udtrykker en tilstand, men en tilstand behøver ligeledes ikke at være 

midlertidig. Altså er det ikke i forskellen mellem permanent og midlertidig, at deres begreber har sit 

grundlag. 

 

Ser og estars sammenhæng med aspekt 

 I teorien om imperfektiv og perfektiv betydning redegør Kjær Jensen for begreberne imperfektivitet 

over for perfektivitet, og hvilken betydning disse giver i de forskellige delteorier og konstruktioner. 

Derved skulle man mene, at teorien er kohærent. Nærlæser man teorien, vil man alligevel se, at det 

ikke bliver grundigt forklaret, hvordan betydningen i de forskellige konstruktionstyper hænger 

sammen med begreberne. Det bliver ikke beskrevet, hvordan brugen af ser og estar hænger sammen 

med kategorien aspekt, og derfor er heller ikke denne teori kohærent. Beskrivelsen af 

sammenhængen mellem begreberne er meget sparsommelig, som fx her vedrørende konstruktioner 

med estar + stedsadverbier: ”Den perfektive betydning er grundlæggende, dvs. prædikativet angiver 
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noget, der gælder for subjektet i den situation, der beskrives.” (Kjær Jensen 2008, 247). Som læser 

forstår man ikke, hvilken mening dette giver i de enkelte konstruktioner. Samtidig hænger den 

definition, han beskriver her, ikke sammen med hans oprindelige definition på perfektivitet. Der er 

ingen af de forskellige konstruktioners specifikke betydning, der bliver ført tilbage til den perfektive 

og imperfektive betydning, og teorien er dermed ikke kohærent. Kjær Jensens begreber synes at 

passe godt på passivkonstruktionerne, men ikke på de andre typer konstruktioner med ser og estar. 

Passivkonstruktionerne er de eneste konstruktioner, der stemmer overens med den aspektuelle 

betydning, hvor der er tale om handlinger. Der er ellers ingen sammenhæng mellem begreberne i 

teorien og beskrivelsen af konstruktionerne. Det er heller ikke kohærent, at Kjær Jensen – på trods 

af, at det er hele udgangspunktet for hans teori – ikke anser disse to passivkonstruktioner som 

værende to oppositioner inden for den samme type konstruktion. Han anser konstruktioner med ser 

+ participium for at være en perifrastisk passiv, men han anser derimod ikke estar + participium 

som værende en passivkonstruktion. Sidstnævnte angiver en tilstand, der er resultatet af en 

verbalhandling. Konstruktionen ser + participium er egentlig den eneste konstruktion, der kan siges 

at passe til det overordnede begreb imperfektiv betydning. Selvom den er udgangspunktet for hele 

teorien, beskrives denne type konstruktion ikke i kapitlet om brugen af ser og estar i Kjær Jensens 

grammatik, men i et helt andet kapitel i bogen, der omhandler passiver (Kjær Jensen 2008, 261). 

Hvis han ikke anser disse to oppositioner for at høre under samme type konstruktion, vil det sige, at 

ser fungerer som hjælpeverbum i passivkonstruktionen med participier, mens estar fungerer som 

kopulaverbum i konstruktioner med participier, selvom konstruktionerne har helt samme struktur. 

 

Men hensyn til konstruktioner med prædikativer beskriver Kjær Jensen, at prædikativerne betegner 

en tilstand eller en fase uden at nævne, hvordan disse begreber hænger sammen med imperfektiv og 

perfektiv betydning. I konstruktioner med subjekter, der synes ’at finde sted’, som fx begivenheder, 

bliver det heller ikke fortalt, hvordan betydningen hænger sammen med overbegreberne. Vi får altså 

intet grundlag for, hvorfor der kun kan anvendes ser i sætningen La reunión ha sido a las dos 

(Mødet var klokken to), og vi får heller ikke at vide, hvilken forbindelse dette har til det 

overordnede skel mellem imperfektiv og perfektiv betydning. Ifølge teorien kan man kun anvende 

ser, når prædikativet er et substantiv, en infinitiv eller et personligt pronomen, da disse altid forstås 

i en imperfektiv betydning. Det forklares dog ikke, hvorfor de forstås sådan. Det viser sig også, at 

der er undtagelser, hvor man kan anvende dem sammen med estar, hvilket kun bliver forklaret med, 

at konstruktionen med estar udtrykker en tilstand. Se fx sætningen: Estás pez en matemáticas (Du 

er blank i matematik). Vi får ingen beskrivelse af, hvordan dette hænger sammen med betydningen 
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af perfektivitet. På samme måde er det ikke tilstrækkeligt kun at få at vide, at der er nogle 

adjektiver, der prototypisk angiver en fase og derfor oftest forbindes med estar. Der tages altså 

udgangspunkt i betydningen af prædikativerne, der anses for at være det styrende, i stedet for at se 

på, hvordan de to verber bruges til at udtrykke to forskellige betydninger. Da Kjær Jensen også selv 

siger, at disse adjektiver oftest anvendes med estar, anerkender han, at de i sjældne tilfælde kan 

anvendes med ser. Dermed må det som følge deraf være verberne, forskellen ligger i. Der er en klar 

mangel på kohærens i denne teori, og det er et problem, da læseren umiddelbart ikke forstår, 

hvordan begreberne skal anvendes på de forskellige konstruktioner, eller hvordan konstruktionerne 

skal forstås. Når der ikke er kohærens i teorierne, vil læseren ikke kunne forstå den overordnede idé 

og sammenhængen med konstruktionerne. Læseren opnår ikke en forståelse af den 

betydningsforskel, der ligger i ser og estar, men må derimod lære en række regler udenad for 

overhovedet at kunne anvende de to verber. 

3.1.3 Teoriernes konsistens 

Det tredje kriterium er, at en teori skal være konsistent, hvilket vil sige, at den ikke bør fortolke 

specifikke data ad hoc eller genfortolke sine egne træk i en specifik kontekst, så den modarbejder 

sin egen generelle anvendelighed og forståeligheden af teorien (Durst-Andersen 1992, 39-40). Med 

andre ord skal teorien kunne anvendes på alle typer eksempler og ikke kun på specifikke eksempler, 

der tilsyneladende passer ind i teoriens grundlæggende idéer. Samtidig er det ikke tilladt at bøje 

teoriens begreber, lave lidt om på dem eller fortolke dem på en lidt anden måde for at få dem til at 

passe på eksempler, der ikke umiddelbart lader sig indpasse i den overordnede definition af teoriens 

begreber.  

Der er ingen af teorierne, der er gennemgående konsistente, selvom de bliver præsenteret som 

værende konsistente. Det lader til, at de fleste af forskerne selv mener, at deres teorier kan beskrive 

alle typer konstruktioner med de to verber ud fra én samlet teori. De inddrager alle vidt forskellige 

begreber – ud over deres hovedbegreber – i deres beskrivelse af betydningen af de forskellige 

konstruktioner. Fx inddrager Dam og Dam-Jensen begrebet fundamentalt, når der er tale om et 

subjektsprædikativ, der udgøres af et substantiv, et pronomen, en infinitiv eller et talord. Her 

anvendes ikke det grundlæggende begreb klasse i forbindelse med konstruktioner med ser. Alle tre 

teorier præsenterer deres overordnede begreber for derefter at introducere andre begreber, der efter 

sigende skal fremme forståeligheden med hensyn til bestemte kontekster og konstruktioner. Kjær 

Jensen holder sig heller ikke til sine overordnede begreber imperfektiv vs. perfektiv. Det er i sig selv 
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en genfortolkning af teoriens begreber, at den imperfektive betydning i konstruktioner med ser + 

prædikativ kan udtrykke essentiel betydning, klasse og permanent egenskab, og den perfektive 

betydning ved konstruktioner med estar + prædikativ kan betyde tilstand og fase. Da det ikke bliver 

forklaret, hvordan disse begreber har noget at gøre med en afsluttet eller ikke afsluttet handling, og 

hvordan de hænger sammen med de overordnede begreber, modarbejder dette teoriens generelle 

forståelighed. I alle konstruktionerne er det tilsyneladende nødvendigt at anvende flere begreber for 

at forstå betydningen, hvilket viser, at begreberne imperfektiv vs. perfektiv egentlig ikke er 

velegnede til at beskrive konstruktionerne med. Dermed kan læseren have svært ved at forstå, 

hvorfor disse begreber overhovedet bliver forsøgt appliceret på konstruktioner med ser og estar.  

 

Udeladte eksempler 

Ydermere er der i alle teorierne eksempler, der bliver udeladt og ikke bliver taget stilling til, og 

eksempler, som slet ikke hænger sammen med den overordnede teoris begreber, men alligevel 

bliver forsøgt forklaret. Det bliver fx ikke forklaret i nogle af teorierne, hvorfor der i 

konstruktionerne estar muerto (at være død) og estar calvo (at være skaldet) bliver anvendt estar, 

og heller ikke hvilken betydning samme sætninger med ser ville give. I Falks teori generel norm vs. 

individuel norm bliver eksemplerne ser/estar soltero (være enlig), ser/estar joven (være ung) 

forsøgt beskrevet, men betydningen passer ikke på de overordnede begreber, og de er dermed 

eksempler på, at teoretikerne fortolker data ad hoc og i visse tilfælde bøjer deres egne begreber. Et 

eksempel på en udeladelse i Kjær Jensens teori er hans præsentation af adjektiver, der oftest 

anvendes med estar, fordi de ifølge ham har en betydning af fase og indebærer muligheden for at 

ændre sig. I forbindelse med disse tager han ikke stilling til eller giver eksempler på, at disse 

adjektiver i sjældne tilfælde kan anvendes med ser. Dette giver et indtryk af, at Kjær Jensen 

fortolker specifikke data ad hoc og undlader at behandle de data, der ikke passer ind i reglerne. 

I Dam og Dam-Jensens teori bliver en bestemt type eksempler helt udeladt, måske fordi de ikke 

passer ind i teoriens regler for en bestemt type konstruktioner. Dam og Dam-Jensen lægger ud med 

at sige, at estar betyder at befinde sig på et sted eller i en tilstand. Derfor anvendes dette verbum, 

når man skal udtrykke lokalisering på et sted, som fx Mi hermano está en Madrid (Min bror er i 

Madrid). Man kan her kritisere, at de undlader at komme ind på og tage stilling til, at man også i 

denne sammenhæng kan anvende ser i sætninger som fx El baño es/está allí (Badeværelset er dér), 

og at der er en betydningsforskel mellem denne type konstruktioner med henholdsvis ser og estar. 

Teorien er inkonsistent, da den fortolker eksempler ad hoc og i forhold til det, der passer ind i 



Kandidatafhandling cand.ling.merc. oktober 2013 Regitze Marie Hansen 

35 

 

regelsættet, og udelader elementer, der ikke gør. Et andet eksempel på en ad hoc-forklaring er, at 

der ifølge Dam og Dam-Jensen ved brug af ser ofte er tale om noget mere vedvarende, fordi noget 

fundamentalt ofte er længerevarende, men at der dog ikke behøver at være tale om noget 

permanent, fordi en egenskab godt kan være midlertidig. Se følgende eksempel: Antes era muy 

celosa, pero lo superé (Tidligere var jeg meget jaloux, men så overvandt jeg det) (Dam & Dam-

Jensen 2009, 164), hvor der er tale om en egenskab, som er midlertidig. Det er et generelt problem, 

at der i alle teorierne præsenteres overordnede begreber, som skulle kunne forklare alle 

konstruktioner med de to verber, men som ikke kan dette. Teorierne indeholder alle undtagelser fra 

de regler, de selv opstiller, samt tilfælde, hvor betydningen fortolkes på en anden måde, end deres 

teori overordnet siger. Dermed er ingen af teorierne konsistente, og som læser forstår man ikke 

reglerne for brugen og kan dermed heller ikke anvende dem. 

 

Ad hoc-forklaringer ved generel norm vs. individuel norm 

Også Falk inddrager andre begreber end sine hovedbegreber, nemlig begreberne tilstand/fase vs. 

egenskab.  Han ellers er konsistent i sin behandling af data og ikke bøjer sine begreber generel 

norm vs. individuel norm for at få beskrivelsen til at passe på alle eksempler. Det er et forvirrende 

element i Falks gennemgang af sine data, at disse begreber inddrages. Teorien er ikke helt 

konsistent i sin beskrivelse af alle de eksempler, som han ellers mener, at hans teori rent faktisk kan 

forklare i modsætning til de andre teorier. Et eksempel er forskellen mellem ser soltero og estar 

soltero (være enlig/single/ikke gift), som han forsøger at forklare med, at man i konstruktionen med 

estar ligger vægt på fase-aspektet, mens man med brug af ser udelukkende præciserer subjektets 

civilstand. Denne forklaring er ikke tilfredsstillende. Det er muligvis den mening, der bliver udtrykt 

i de to sætninger, men han forklarer ikke hvorfor, og hvordan det hænger sammen med hans teori.   

 

Eksempler på ad hoc-forklaringer er der også flere af i Ballesteros’ beskrivelse af brugen af ser og 

estar med adjektiver. Hun genfortolker begreberne generel norm og individuel norm i eksemplet ser 

joven og estar joven (at være ung) for at få dem til at passe på dette eksempel. Hun fortæller, at man 

ved at anvende ser klassificerer personen på baggrund af dennes alder i forhold til afsenderens 

opfattelse af den generelle norm for at være ung eller gammel. Når man anvender estar, mener 

Ballesteros, at afsender udtrykker, at subjektet enten ser bedre/yngre ud eller opfører sig yngre end 

det, der er normalt for individets alder. Dette mener hun er i overensstemmelse med betydningen af 

den individuelle norm. Jeg mener, at betydningen i konstruktionen ikke stemmer overens med 

begrebet om den individuelle norm. Ifølge min overbevisning sammenlignes personens udseende og 
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opførsel med den opfattelse, afsender har af, hvad der er normalt for folk med samme alder, altså 

den generelle norm for personer på denne alder. Dermed bøjes begreberne til at kunne beskrive 

eksempler, de egentlig ikke passer på. Ballesteros bruger generelt forskellige begreber og 

introducerer nye forklaringer på konstruktioner, som ifølge hende selv ikke kan forklares med de 

begreber, hun ellers har anvendt (Ballesteros 1988, 44;49). Fx kan sætningen Este jamón serrano 

está bueno (Denne serrano-skinke er god/smager godt) ikke beskrives med begrebet individuel 

norm, som hun hidtil har anvendt som forklaring i konstruktioner med estar og adjektiver som 

prædikativer (se afsnit 2.4). Hun mener, at der i denne konstruktion er fokus på omstændighederne 

og ikke den egentlige egenskab eller tilstand, der angives i adjektivet. Teorien bliver inkonsistent og 

uforståelig, når den rummer så mange forskelligartede forklaringer. Dog udelukker Ballesteros sig 

selv for denne form for kritik: Hun tror ikke på, at der kan findes en konsistent teori.  

 

Problemet med overfloden af begreber i alle tre teorier er, at det er meget svært for læseren at finde 

ud af, hvornår konstruktionerne får betydningen klasse, fundamental, tilstand, midlertidigt eller 

noget helt femte, og man sidder tilbage som ét stort spørgsmålstegn. Eksempler, der bliver forklaret 

på en anden måde end med de overordnede begreber eller slet ikke bliver inddraget i beskrivelsen af 

ser og estar, er med til at forvirre læseren og modarbejder forståelsen af teorien.  

3.1.4 Et problem vedrørende teoriernes udgangspunkt 

Der er et problem vedrørende hele udgangspunktet for teorierne, som resulterer i, at de 

fundamentalt set ikke kan leve op til at være en teori. Der er ingen af forskerne, der anser ser og 

estar for at være noget grundlæggende inden for det spanske sprog; som noget basalt, der påvirker 

andre dele af den spanske grammatik. Der er undersøgelser, som viser, at små børn, der har spansk 

som modersmål, ikke har svært ved at anvende ser og estar korrekt. Der er ydermere undersøgelser, 

der viser, at børn, der er tosprogede (spansk og engelsk), heller ikke har tendens til at lave fejl i 

brugen af ser og estar (Smith & Miller 2007, Silva-Corvalán & Montanari 2008). Derfor må man 

gå ud fra, at det er en meget basal og ret simpel kategori. Man bør derfor kunne forvente, at det er 

noget af det første, der beskrives i bøger om spansk grammatik. Det bliver dog først behandlet langt 

inde i bøgerne, og i de ældre spanske grammatikker er det ikke engang beskrevet særlig udførligt og 

udgør typisk kun en enkelt kort paragraf i en række ellers meget omfattende gennemgange af 

spansk grammatik (se fx Bello 1988, Salva 1837 og RAE 1931). Teorierne om ser og estar tager 

slet ikke stilling til, at distinktionen er fundamental, og at den blandt andet kan være grundlaget for, 

at modus er så vigtig en grammatisk kategori i spansk. 
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Derudover er det vigtigt at pointere, at alle forskerne opstiller en form for betingelser for brugen af 

de to verber. Det antages at være prædikativerne i sig selv, de forskellige elementer i 

konstruktionerne eller selve situationerne, der udgør de bestemte betingelser, der afgør, om man 

skal anvende det ene eller det andet verbum. Man får ikke fornemmelsen af, at det er ser og estar i 

sig selv, der er styrende og giver betydning til fx adjektiverne i en bestemt kontekst. Det er tydeligt, 

at forskerne ikke mener, at afsender foretager et valg i de konstruktioner, hvor valget står mellem 

ser og estar. Det er ligeledes en klar mangel, at ingen af forskerne har fremlagt for læseren, hvilken 

grammatisk kategori brugen af de to verber tilhører. En grammatisk kategori udløser altid et 

obligatorisk valg, som afsender skal træffe i hver eneste ytring – i dette tilfælde et valg, der angiver 

hvilken måde noget eksisterer eller er på. Forskerne beskriver ikke, hvad de to verber har tilfælles. 

Dette medfører, at man får en fornemmelse af, at forskerne ikke selv tror på, at der kan opstilles én 

teori, der kan fortolke alle data. Dermed kan man hævde, at teorierne mangler det grundlag, der er 

nødvendigt for at en teori kan være eksplicit, kohærent og konsistent. 

3.1.5 Opsummering: Teoriernes forståelighed 

Hos nogle af forskerne er begreberne mere veldefinerede end hos andre, men overordnet set 

forudsætter de læserens egen definition af begreberne. Forskerne sætter altså deres lid til, at læserne 

i forvejen har en bestemt og fælles opfattelse af, hvornår noget fx er fundamentalt, eller hvornår 

noget er en tilstand. Et andet problem med teorierne er de mange begreber. Selv ved indførelsen af 

nye begreber trækker forskerne stadig de mere traditionelle begreber, som egenskab vs. 

tilstand/fase, ind i deres teorier. Dette har en forvirrende virkning på læseren og bevirker, at 

teorierne ikke er konsistente. Der er ingen af forskerne, der fortæller, hvilken grammatisk kategori 

ser og estar hører til. Vi får ikke at vide, om der er tale om tempus, aspekt eller modus eller noget 

helt fjerde. Det beskrives ikke, hvordan de forskellige konstruktionstyper og deres betydning 

hænger sammen med den overordnede teori og hovedbegreberne. Derfor fremstår teorierne hverken 

som eksplicitte eller kohærente. Brugen af verberne bliver ikke gjort overskuelig med inddeling i de 

tre typer konstruktioner, de kan anvendes i, nemlig: 1. med prædikativer, 2. med adverbialer og 3. i 

passivkonstruktioner. Samtidig bliver det heller ikke beskrevet, at de to passivkonstruktioner er en 

helt anden type konstruktion end de to første, og at der i passivkonstruktionerne er noget helt andet 

på spil. Når man forsøger at læse teorierne, er der altså en del problemer med at forstå dem, og dette 

har naturligvis, som vi nu skal se, indflydelse på, om man overhovedet kan anvende teorierne på 

data.  
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3.2 Teoriens anvendelighed 

Det andet vigtige kvalitetskriterium for validiteten af en teori er dens anvendelighed. For at vurdere 

anvendeligheden skal man se på både dens styrke i forhold til fortolkning af data og i forhold til at 

kunne forudsige data. Der er forskel på disse to dele, da de mundtlige eller skriftlige data, som en 

teori fortolker, i forvejen vil være grammatisk korrekte, acceptable og passende. Når en teori 

derimod skal forudsige data og selv producere disse, skal den tage højde for de valgmuligheder, 

afsender har i forhold til vedkommendes intention (hvilken mening afsender ønsker at udtrykke), 

kommunikationssituationen, konteksten samt relationen mellem afsender og modtager. Det er ikke 

en selvfølge, at en teori, der kan fortolke data, også samtidig kan producere data, der er grammatisk 

korrekte, acceptable og passende. I denne opgave er det kun den fortolkende del, der bliver 

undersøgt. 

Fortolkning af data kan forklares med følgende induktive følgeslutning: 

Data + grammatik � mening 

Altså skal en person, der lærer spansk, kunne tage et dataeksempel og fortolke det med de 

grammatiske regler, der er blevet præsenteret i en given teori, og dermed få den rette mening ud af 

fortolkningen. For at kunne teste en teoris styrke i forhold til fortolkning af data skal den være 

udtømmende, utvetydig og meningsfuld. I det følgende gives en vurdering af teorierne ud fra disse 

punkter, og det vises i hvilken grad de er udtømmende, utvetydige og meningsfulde. Det er en klar 

forudsætning, at en teori er forståelig og lever op til kravene om at være eksplicit, kohærent og 

konsistent for at den kan være anvendelig til fortolkning af data. Ovenfor har jeg vist, at de tre 

undersøgte teorier ikke lever op til kravene for forståelighed. I det næste ser vi på anvendeligheden 

af dem. 

3.2.1 Teoriernes anvendelighed på alle data 

At en teori skal være udtømmende betyder, at den skal være velegnet til at behandle alle data. Det 

vil sige, at en teori om brugen af ser og estar skal kunne beskrive betydningen af alle typer 

konstruktioner med de to verber og alle eksempler inden for disse typer. Dette er ikke tilfældet for 

nogle af de undersøgte teorier. Alle tre teorier kan ifølge forskerne selv fortolke og forklare de 

fleste eksempler og konstruktionstyper, så de virker udtømmende til en vis grad. Nærlæser man 

teorierne, finder man dog ud af, at deres begreber kun er anvendelige på nogle data, men ikke alle, 

og fx er begreberne imperfektivitet og perfektivitet, som vist, helt uegnede til at beskrive de fleste af 
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konstruktionerne med de to verber. Der er undtagelser fra teoriernes regler, som ingen af 

teoretikerne kan forklare ordentligt på trods af, at de påstår, at netop deres teorier kan forklare de 

pågældende konstruktioner, hvilket andre forskere ikke har kunnet. Ydermere er der konstruktioner 

og elementer, som de helt undlader at inddrage i deres teori, fordi de modsiger deres påstande, og i 

nogle tilfælde undlader de at beskrive betydningsforskellene i konstruktioner, hvor man kan 

anvende begge verber. Som vi så tidligere i afsnittet indeholder alle tre teorier områder, hvor de 

ikke er eksplicitte, kohærente og konsistente. Det betyder også, at de ikke er udtømmende og 

velegnede til at behandle alle typer data. Problemet ved dette er, at man – når man skal lære sproget 

– ikke vil kunne forstå, hvorfor man anvender enten det ene eller det andet verbum i en bestemt 

konstruktion. Hvis en regel ikke kan anvendes på alle konstruktioner inden for en bestemt 

konstruktionstype, vil reglen være ubrugelig og teorien uanvendelig. De eksempler fra teorierne, 

som jeg har præsenteret under kvalitetskriterierne kohærens og konsistens viser tydeligt, at teorierne 

heller ikke er udtømmende (se afsnit 3.1.2 og 3.1.3). Jeg vil derfor i det følgende anvende nogle nye 

eksempler i stedet for at genbruge de allerede benyttede. 

Udeladte eksempler fra de tre teorier 

Nogle af forskerne har en mere grundig gennemgang af reglerne for brugen af de to verber end 

andre. Teorierne fra Salva, Bello og RAE understøttes af så få eksempler, at meget overlades til 

læseren, og der gives ikke eksempler på alle typer konstruktioner med de to verber. Derved er det 

svært at sige noget om, hvor udtømmende disse teorier er. Dam og Dam-Jensens gennemgang 

indeholder derimod langt flere eksempler og forskellige konstruktioner, og den er dermed mere 

udtømmende. Med hensyn til brugen af ser og estar med adjektiver anvender Dam og Dam-Jensen 

klasse/egenskab vs. tilstand som den grundlæggende beskrivelse af betydningsforskellen mellem de 

to verber i denne type konstruktioner. De mener, at der er nogle adjektiver, der i sig selv udtrykker 

en egenskab, og som oftest forbindes med ser, og adjektiver, der i sig selv udtrykker en tilstand, og 

derfor som oftest forbindes med estar. De udelader dog eksempler, hvor disse adjektiver anvendes 

med det modsatte verbum, og de siger ikke noget om, hvorfor man godt kan anvende adjektiverne 

med begge verber, og hvori betydningsforskellen ligger. Et eksempel på et adjektiv, som de mener, 

udtrykker en tilstand, er contento (glad/tilfreds). Men contento kan – på trods af betydningen – 

sagtens forbindes med ser. Så de forholder sig altså ikke til betydningsforskellen mellem Ella está 

contenta og Ella es contenta. 
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Teorien imperfektivitet vs. perfektivitet forholder sig til mange forskellige konstruktioner med de to 

verber og forsøger også at forklare undtagelser, der går imod reglen i en delteori. Alligevel er denne 

teori ikke udtømmende, hvilket kan føres tilbage til, at den ikke er kohærent. Der er som før nævnt 

en del tilfælde, hvor Kjær Jensen undlader at forklare, hvordan betydningen af de forskellige 

konstruktioner hænger sammen med den grundlæggende idé om imperfektiv betydning over for 

perfektiv betydning. Det er svært at vurdere, om teorien er helt igennem udtømmende, når man ikke 

forstår, hvordan konstruktionerne hænger sammen med betydningen af imperfektiv og perfektiv, og 

hvilken konkret betydning konstruktionerne får. Dermed kan man ikke anvende idéen om 

imperfektiv og perfektiv betydning på alle data  

Teorien generel norm vs. individuel norm tager som tidligere nævnt udgangspunkt i konstruktioner 

med adjektiver som prædikativer og giver ikke eksempler på de andre konstruktionstyper med ser 

og estar. Dermed bliver det ikke vist, hvorvidt teorien er udtømmende og kan anvendes på alle data. 

Det overordnede skel siges at være klasse over for tilstandsmodalitet, men da disse begreber ikke er 

klart definerede og overlader en del til læserens egen fortolkning, vil der være eksempler, der ikke 

kan beskrives som havende disse betydninger. Ser vi udelukkende på konstruktioner med adjektiver 

som prædikativer, som er teoriens hovedfokus, er den langt mere udtømmende. Den kan anvendes 

som grundlag for de fleste konstruktioner med adjektiver som prædikativer, hvor man kan anvende 

begge verber i konstruktionerne.  

3.2.2 Teoriernes utvetydighed 

At en teori skal være utvetydig betyder, at anvendelsen af teoriens regler og træk ikke må være 

uklar; enten skal den samme regel eller det samme træk anvendes på alle data, eller også skal man i 

det mindste være klar over, hvilke regler der skal anvendes på hvilken type data. For at en teori skal 

være utvetydig skal den leve op til kravet om at være konsistent, og som tidligere vist er ingen af de 

tre teorier konsistente hele vejen igennem.  

Nogle af forskerne, bl.a. Bello, Salva og RAE, har en meget sparsommelig gennemgang af reglerne 

for brugen af ser og estar, og de giver kun få eksempler på de forskellige konstruktioner. Det er 

derfor svært at vurdere, om deres teorier er utvetydige, men sparsommeligheden i gennemgangen 

gør, at det ikke er klart for læseren, hvilke typer data reglerne kan og skal anvendes på. Derimod er 

Dam og Dam-Jensens udlægning af brugen af ser og estar mere klar. De har opdelt 

konstruktionerne med de to verber i forskellige ordklasser, der har indflydelse på brugen af 
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verberne. Det er tydeligt, hvilke data der hører ind under hver kategori, og hvilket verbum, man skal 

anvende i de forskellige kontekster. Det er også beskrevet, hvilken betydningsforskel, det giver, 

hvis begge verber kan anvendes i konstruktionerne. Et område, hvor Dam og Dam-Jensens teori kan 

være lidt tvetydig, er i forbindelse med tidsangivelser, hvor man oftest anvender ser, men hvor man 

dog kan anvende estar, når der er tale om, at subjektet befinder sig i en situation rent tidsligt. I 

forbindelse med tidsangivelser kan det altså være svært for læseren at vurdere, hvornår man skal 

anvende det ene og det andet.  

Ydermere er der hos Dam og Dam-Jensen tvetydighed i idéen om permanent/fundamentalt over for 

midlertidigt, da konstruktioner med ser ofte udtrykker noget fundamentalt/permanent, men ikke 

altid behøver gøre det, og konstruktioner med estar ofte udtrykker noget midlertidigt, men ikke altid 

behøver gøre det. Et eksempel på dette er, at man kan sige følgende: Mi padre siempre estuvo 

contento (Min far var altid glad) og udtrykke en permanent tilstand med estar, selvom begrebet 

permanent bliver brugt i konstruktioner med ser. De beskriver ikke, hvori betydningsforskellen 

mellem denne konstruktion og den samme konstruktion med ser består. At en tilstand godt kan 

være permanent, og at en egenskab ikke behøver være permanent, men altså også kan være noget 

midlertidigt, modsiger hele det grundlæggende i at opstille de to underbegreber over for hinanden. 

Dermed bliver definitionerne ubrugelige i forhold til brugen af de to verber, og teorien bliver 

tvetydig. Dermed kan disse karakteristika ikke bruges som en fuldstændig konsekvent rettesnor for 

læseren. 

Idéen om imperfektiv betydning over for perfektiv betydning er gennemgående i hele Kjær Jensens 

teori og skulle kunne gælde for alle typer konstruktioner, således at denne ene regel kan anvendes 

på alle data. Med dette i tankerne skal læseren kunne anvende ser i alle konstruktioner, der har 

imperfektiv betydning, og anvende estar i alle konstruktioner, der har perfektiv betydning. At denne 

teori dog ikke er utvetydig hænger sammen med, at den ikke er kohærent. Idet der mangler en 

beskrivelse af, hvordan betydningen af nogle af sætningstyperne hænger sammen med den 

imperfektive og perfektive betydning, gør dette teorien tvetydig, da det ikke er klart for læseren, 

hvordan denne regel skal anvendes på bestemte typer data. Ydermere er det tvetydigt, at 

passivkonstruktionerne ikke bliver fremlagt som værende en opposition inden for den samme type 

konstruktion, der udtrykker netop dette skel mellem imperfektiv og perfektiv betydning. Estar + 

participium giver perfektiv betydning, men det beskrives ikke, at oppositionen dertil, nemlig ser + 
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participium, giver imperfektiv betydning, selvom disse passivkonstruktioner er udgangspunktet for 

hele definitionen på skellet mellem de to verber. 

I modsætning hertil er Falks teori vedrørende brugen af de to verber i konstruktioner med adjektiver 

som prædikativer utvetydig. Det er klart for læseren, at begreberne generel norm og individuel norm 

udelukkende gælder for konstruktioner med adjektiver som prædikativer, og denne beskrivelse af 

betydningsforskellen kan, ifølge Falk, anvendes på alle konstruktioner med adjektiver som 

prædikativer og give denne specifikke betydning. Ser vi derimod på teorien, som den bliver 

fremlagt af Ballesteros, anvender hun som tidligere nævnt forskellige begreber og forklaringer alt 

efter, hvad hun synes passer til forskellige typer konstruktioner. Hun anvender endda forskellige 

begreber inden for samme type konstruktioner, fordi de ifølge hende ikke alle sammen kan forklares 

ud fra samme begreber. Det er derfor ikke tydeligt for læseren, hvornår de forskellige forklaringer 

anvendes, og hvilke betydninger de forskellige konstruktioner har. Dermed er teorien tvetydig, da 

man ikke kan anvende samme begreber på alle typer data. Samtidig er det ikke klart for læseren, 

hvilken type data de forskellige regler skal anvendes på, og pga. dette bliver teorien uanvendelig 

(Durst-Andersen 1992, 42). 

3.2.3 Teoriernes meningsfuldhed 

Endelig skal teorien være meningsfuld, hvilket vil sige, at den skal give en fortolkning af 

konstruktionerne, der er relevant og præcis. (Durst-Andersen 1992, 41-42). Som tidligere nævnt er 

der et generelt problem med meningsfuldheden i de tre teorier. Teorierne ville alle være mere 

meningsfulde, hvis de indledningsvis redegjorde for, hvordan deres begreber hænger sammen med 

tilstandsverberne ser og estar, inden for hvilket område brugen af de to verber befinder sig, og om 

teorierne tager udgangspunkt i aspekt, modus, tempus eller noget helt fjerde. Alle tre teorier har det 

tilfælles, at de anser estar for at angive en tilstand, hvilket de ikke mener, gælder for ser. Som 

tidligere nævnt mangler der en præsentation af, hvad det er de to verber har tilfælles, da en sådan 

præsentation ville tydeliggøre, at de to verber angiver to forskellige former for tilstande. Denne 

mangel giver en upræcis mening i fortolkningen af konstruktionerne, da denne distinktion dermed 

ikke er mulig. Manglen på klare definitioner af teoriernes begreber modarbejder teoriernes 

meningsfuldhed. Hvis man som læser ikke præcis ved, hvad begreberne betyder, så kan man ikke 

anvende dem til at foretage en meningsfuld fortolkning af konstruktionerne med de to verber. 
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Derudover er der eksempler på konstruktioner, der ikke kan fortolkes meningsfuldt ud fra de 

begreber, forskerne har præsenteret i teorierne. Dam og Dam-Jensen redegør for brugen af de to 

verber i konstruktioner med adjektiver som værende en forskel mellem en egenskab i 

sammenligning med andre inden for arten og en sammenligning med andre mulige tilstande, 

subjektet kunne være i. Der findes nogle undtagelser til denne regel, som fx estar calvo (at være 

skaldet), betydningsforskellen mellem ser/estar soltero (at være enlig) og ser/estar joven (at være 

ung). I disse eksempler giver den betydningsforskel, Dam og Dam-Jensen fremlægger, ikke en 

meningsfuld fortolkning.  

Teorien om imperfektiv betydning vs. perfektiv betydning giver en meningsfuld fortolkning af 

passivkonstruktioner med ser og estar sammensat med participier, da det er disse konstruktioner, 

definitionen af teoriens begreber tager udgangspunkt i. Dog giver teorien ikke en meningsfuld 

fortolkning af de andre konstruktioner med de to verber. Det er hverken præcist eller relevant i 

forbindelse med konstruktioner med tilstandsverber at tale om, at verbalhandlingen enten er 

perfektiv eller imperfektiv. Da der også er flere af konstruktionerne, hvor det ikke bliver beskrevet, 

hvordan betydningen hænger sammen med imperfektiv og perfektiv betydning, er fortolkningen af 

disse data dermed heller ikke meningsfuld. Ser vi på nogle af de tilfælde, der ifølge Luján kan 

forklares ud fra teorien om imperfektiv over for perfektiv, er der også grund til kritik. Fx mener hun, 

at konstruktioner med ser forudsætter samme konstruktion med estar, men at det modsatte er ikke 

tilfældet. Dette er også korrekt, men forklaringen på det er ikke fyldestgørende. Hvis det var den 

perfektive betydning over for den imperfektive betydning, der var årsag til dette, ville hun ikke 

kunne redegøre for betydningen af det følgende eksempel med siempre (altid): Juan está siempre 

muy alegre, pero no es alegre (Juan er altid meget glad, men han er ikke glad [generelt – en glad 

person]). Hvis konstruktioner med estar skulle være perfektive og altså angive afgrænsede 

tidsperioder, ville det ikke være muligt at have en sætning som den ovenstående med adverbiet 

siempre. Dette adverbium angiver netop, at egenskaben i prædikativet er gældende altid. Da det 

samtidig også i den anden del af sætningen bliver udtrykt med ser, at han egentlig ikke er glad, 

tyder det på, at der ikke er tale om en tidsmæssig forskel. Dette peger på, at den aspektuelle 

betydning sandsynligvis slet ikke er relevant i forhold til denne type konstruktioner.   

Et fortolkningsproblem i Falks teori 

I Falks teori gives der generelt en god meningsfuld beskrivelse af eksemplerne med grundlag i 

begreberne generel norm og individuel norm. Det er også en meget relevant fortolkning, at skellet 
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mellem de to verber har grundlag i afsender og dennes oplevelse af virkeligheden. Jeg vil vise i 

næste kapitel, at netop dette er en meget vigtig faktor ved brugen af ser og estar (se kapitel 4). Jeg 

mener dog, der er et enkelt problem med meningsfuldheden i Falks teori. Påstanden om, at man 

med konstruktioner med estar og adjektiver tillægger subjektet indholdet i adjektivet set i forhold til 

den opfattelse, afsender har af, hvad der er normalt for subjektet, altså dennes individuelle norm, 

giver ikke mening i alle tilfælde. Falks påstand er, at man med sætningen Ana está guapa (Ana er 

smuk) sammenligner Ana med, hvordan hun normalt er/ser ud, og ser dette está guapa som en 

afvigelse fra Anas individuelle norm. Efter min overbevisning behøver det ikke at udtrykke en 

afvigelse fra, hvordan man ellers mener, Ana er. Man kan godt mene, at hun er smuk generelt og 

anvende konstruktionen Ana es guapa og på en bestemt aften sige Ana está guapa, uden at det 

behøver at være en afvigelse fra, hvordan hun ellers ser ud. Det kan lige så vel betyde, at hun er lige 

så smuk i aften som alle andre aftener. Falk har ret i, at man med estar beskriver et aktuelt indtryk 

af subjektet, dog behøver det ikke at være et indtryk, man sammenligner med en opfattelse, man i 

forvejen har af subjektet. Falk mener også, at anvendelsen af estar karakteriserer en fase hos 

subjektet, som forudsætter en sammenligning med andre faser i fortiden og fremtiden, hvilket ikke 

er helt meningsfuldt. Disse fortidige og fremtidige faser kan godt indeholde det samme. Man kan fx 

godt sige Ana siempre está contenta (Ana er altid glad), hvilket i sagens natur ikke kan være en 

beskrivelse af en fase. Det er dog heller ikke givet, at hun rent faktisk altid er glad (da man ville 

udtrykke dette med ser og sætningen Ana siempre es contenta). Det, der bliver udtrykt i 

konstruktionen med estar er, at man opfatter hende/har en oplevelse af hende som altid værende 

glad. Man kunne uddybe det således, at alle de gange, man oplever hende/har oplevelser af hende, 

oplever man hende som værende glad. Denne form for eksempler med ’altid’ undlader Falk at 

anvende og tage stilling til. 

3.2.4 Opsummering: Teoriernes anvendelighed 

Både Dam & Dam-Jensens og Kjær Jensens teori er gode og anvendelige til at give en oversigt over 

brugen af de to verber og kan anvendes som vejledende regler for danskere, der lærer spansk. Jeg 

anser dog teorierne for at være mest anvendelige i det omfang, at man lærer reglerne for de 

forskellige sætningskonstruktioner udenad. Efter min mening er det svært for læseren at anvende 

reglerne til at fortolke eller forudsige data, fordi der er for mange undtagelser fra dem. Det er kun 

Falks teori, der giver en mere fyldestgørende teoretisk redegørelse for betydningsforskellen i brugen 

af de to verber, mens der i de andre teorier er mere fokus på at opstille regler for indlæring af 
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brugen. Dette skyldes sandsynligvis, at de to førstnævnte er beskrevet i grammatik-/lærebøger, 

mens den sidstnævnte teori er beskrevet i en doktordisputats. Som vist er der ingen af teorierne, der 

er udtømmende eller utvetydige, da de enten udelader konstruktioner, som ikke kan forklares ved 

hjælp af deres overordnede begreber, eller forklarer konstruktioner ved hjælp af hjælpebegreber. 

Teorierne giver ikke meningsfulde fortolkninger af data, da begreberne ikke er klart definerede og 

derved heller ikke kan anvendes til fortolkning. De elementer, der går imod forståeligheden af 

teorien, går altså igen i kvalitetskriterierne for anvendeligheden af den og bevirker, at ingen af 

teorierne er anvendelige på alle data. 

3.3 En teoris evne til at producere data 

Ser vi på en teori i forhold til dens evne til at forudsige og producere data, tager vi udgangspunkt i, 

at data i form af taleproduktion fremkommer via følgende deduktive slutning: 

Intention + grammatik � data 

Når en person har en intention om at sige noget, skal han/hun kunne konsultere den grammatik, 

vedkommende har lært og deraf udlede, hvordan man skal formulere sig. En teori skal altså være i 

stand til at definere, hvorfor og hvornår en ytring eller tekst er grammatisk ukorrekt, uacceptabel 

eller upassende og selvfølgelig også, hvorfor og hvornår en ytring eller tekst er det modsatte. At en 

ytring er grammatisk korrekt eller ukorrekt ses ud fra 1) om den betydning, der udtrykkes via 

ytringens forskellige former, er i semantisk harmoni eller ej, 2) om ytringens betydning er i logisk 

overensstemmelse med den kommunikationssituation eller kontekst, den ytres i og 3) om 

betydningen i denne ene ytring er kohærent med betydningen i de ytringer, der omgiver den (Durst-

Andersen 1992, 43-44).  

For at de fremlagte teorier skal kunne forudsige og producere data må der ikke være nogen 

undtagelser til de regler, der bliver opstillet i teorierne. Der må ikke være eksempler og elementer, 

som teorierne ikke kan forklare. Hvis en person, der er ved at lære spansk, skal kunne bruge 

teorierne som regler for produktion af data/ytringer, skal reglerne være så tydelige, at 

vedkommende aldrig er i tvivl om, hvornår man skal bruge henholdsvis det ene og det andet 

verbum. Betydningsforskellen i brugen af de to verber skal være helt tydelig for at en person kan 

producere ytringer, som udtrykker vedkommendes intention. Alle kvalitetskriterierne for en teoris 

forståelighed og anvendelighed skal være opfyldt for at teorien kan bruges til at producere data 

med. Som vist i indeværende kapitel lever ingen af de tre gennemgåede teorier op til dette.     
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Teorierne skal kunne leve op til alle kriterierne for forståelighed, anvendelighed og produktion af 

data for at læserne kan anvende dem til selv at danne korrekte konstruktioner både skriftligt og 

mundtligt ud fra principperne i teorierne. Dog er den forudsigende/data-producerende del ikke 

noget, der vil blive analyseret i denne opgave, da dette ville kræve en undersøgelse med 

scenariobeskrivelser og informanter i forskellige situationer og kontekster. Ydermere er det heller 

ikke relevant at kritisere de tre teorier, jeg har præsenteret i denne opgave, ud fra om de kan 

forudsige data, da vi ikke i alle tilfælde ved noget om, hvilken type undersøgelse, der er gået forud 

for teorierne. Denne afhandling har kun til formål at undersøge, hvorvidt teorierne kan fortolke 

data, men den lægger op til, at min endelige teori/hypotese i kapitel 4 kan anvendes til at producere 

data. 

3.4 Opsummerende vurdering af teorierne 

I dette kapitel har jeg fremdraget eksempler, der viser, at de tre undersøgte teorier om brugen af ser 

og estar ikke er forståelige og anvendelige for læseren. Begreberne i teorierne er ikke ordentligt 

definerede, og der er for mange forskellige begreber, som læseren skal holde styr på i forhold til de 

forskellige konstruktioner. Som vist er teorierne heller ikke kohærente, da ingen af dem beskriver, 

hvilken grammatisk kategori skellet mellem disse to verber hører ind under. Teorierne mangler en 

generel beskrivelse af, hvilket grammatisk område vi har med at gøre, og hvilken type verber ser og 

estar er. Derudover er der eksempler i alle teorierne, der falder uden for de opstillede regler. I nogle 

situationer og i visse kontekster er de undersøgte teoretikere nødt til at bøje deres teoriers 

overordnede begreber for at få dem til at passe på bestemte konstruktioner. Dermed virker det som 

om, at de undersøgte teoretikere heller ikke selv tror på, at man kan opstille regler for brugen af de 

to verber, der er konsistente og kan anvendes på alle data. Problemerne med forståeligheden af 

teorierne øver som vist indflydelse på anvendeligheden af dem. Man kan som læser ikke anvende 

teorierne til at fortolke data, når man ikke forstår begreberne, når der forekommer undtagelser til 

reglerne, og når der ydermere ikke er sammenhæng i teorierne. 

Det er værd at pointere, at de undersøgte teoretikere har fat i noget af det rigtige. De formår bare 

ikke at beskrive grundlaget for betydningsforskellen i brugen af de to verber udførligt for læseren, 

da de ikke ved, hvilken grammatisk kategori de skal hægte den op på. Kjær Jensens aspektuelle skel 

passer rent faktisk på passivkonstruktionerne, og Falks teori viser, at skellet mellem de to verber 

tager udgangspunkt i afsenders oplevelse. Derved er de faktisk begge på vej et skridt i den rigtige 

retning. Problemet er bare, at ingen af dem giver læseren en tilfredsstillende forklaring på, hvordan 
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deres begreber hænger sammen med de to verber. Ydermere forsøger Kjær Jensen i sin teori at få 

det aspektuelle skel til at passe på alle konstruktioner, hvilket ikke kan lade sig gøre. I næste kapitel 

redegør jeg for karakteristika ved tilstandsverber, og jeg vil vise, at der ved brugen af ser og estar er 

tale om to forskellige grammatiske kategorier samt en underkategori, der udgør koblingen mellem 

de to. I konstruktioner med adverbialer og prædikativer kan der redegøres for brugen af verberne ud 

fra afsenders valg om at ytre sig om enten sin viden eller oplevelse/erfaring. Jeg viser dernæst, at 

der i passivkonstruktionerne derimod er tale om et aspektuelt skel. 
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4. Estar og ser – et valg mellem afsenders 

verbaliseringsuniverser 

4.0 Indledning 

I dette kapitel fremsætter jeg min egen hypotese om betydningsforskellen mellem estar og ser. Jeg 

redegør først for de grundlæggende begreber, som min hypotese tager udgangspunkt i, og forklarer, 

hvorfor disse begreber er relevante for brugen af estar og ser. Dernæst vil jeg dele brugen af de to 

verber op i tre undergrupper: 1) konstruktioner med prædikativer, 2) konstruktioner med adverbialer 

og 3) konstruktioner med participier. Jeg vil her forsøge at beskrive og forklare skellet mellem de to 

verber inden for hver af disse tre grupper ved at bruge nogle af de eksempler, som vi allerede har set 

på. Jeg vil vise, at vi er nødt til at arbejde med to vidt forskellige grammatiske kategorier og dermed 

to teorier for at kunne forklare brugen af de to verber fyldestgørende. I forbindelse med 

konstruktioner med prædikativer og adverbialer er der tale om et modalt skel, der bygger på et 

skarpt skel mellem afsenders viden og oplevelse/erfaring, mens der i forbindelse med såkaldte 

passivkonstruktioner er tale om et aspektuelt skel mellem perfektivitet og imperfektivitet. Jeg vil 

også forsøge at kigge på, hvordan de samme verber på én og samme tid kan betegne noget modalt 

og noget aspektuelt, dvs. forsøge at beskrive sammenhængen mellem dem.  

4.1 Sproglige begreber og teoretisk grundlag 

Verber, situationer og tilstande 

For at kunne give en beskrivelse af, hvilken betydning der ligger i de forskellige anvendelser af 

estar og ser, må vi først se på, hvad de to verber betegner. Verber betegner ifølge Durst-Andersen 

(2011a, 8-9 og 2011b, 39; 44-46) generelt situationer, som enten er simple, dvs. kan ses i et enkelt 

billede – enten et stabilt eller et ustabilt billede – eller komplekse, dvs. kan ses i to billeder – et 

ustabilt såvel som et stabilt billede. Verberne estar og ser betegner begge simple situationer, der 

kan ses i et stabilt billede. Med andre ord er de begge i princippet tilstandsverber. En tilstand er 

netop en situation, der giver et stabilt billede på nethinden, og som ikke indeholder nogen aktivitet. 

Et verbum nævner en bestemt tilstand ved at skabe to forskellige ting. Verbet skaber et prototypisk 

billede af situationen, kaldet en grund-situation, samt en grund-proposition, der beskriver dette 

billede. Dette svarer til, at verbet som udtryk har to indholdselementer svarende til et billede og en 

idé. Se nedenstående verbalmodel for tilstandsverbet ’stå’:  
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Figur 1 (Durst-Andersen 2011b, 45). 

Durst-Andersen deler ydermere tilstandsverber op i fire typer, som svarer til fire forskellige 

domæner: lokation, possession, eksperiens og kvalitet. De to første er udtryk for den ydre 

virkelighed, og de to sidste er udtryk for den indre virkelighed. Inden for kvalitet skelner man 

mellem kategorisering og karakteristik. Estar og ser anvendes, som jeg vil vise nedenfor, i 

konstruktioner, der angiver lokation, eksperiens og kvalitet. Følgende eksempler er angivelser af 

henholdsvis lokation: Mi padre está en Madrid (Min far er i Madrid), eksperiens: La chica está 

nerviosa (Pigen er nervøs), kvalitet: La mesa es cuadrada (Bordet er firkantet). Jeg vil senere i 

kapitlet vise, at der i spansk med brugen af estar og ser foretages et skarpt skel inden for den indre 

virkelighed, altså når de to verber udtrykker eksperiens og kvalitet. Ydermere har dette også haft 

indflydelse på det spanske sprogs forståelse af den ydre virkelighed. Selvom lokationsangivelser 

foregår i den ydre virkelighed, kan der også her forekomme et skel mellem viden og 

oplevelse/erfaring. Det ser ud til, at man markerer afsenders indre forståelse af den ydre 

virkelighed, så det egentlig forstås som den indre virkelighed. Dette vender jeg tilbage til i afsnit 

4.5. 

I modsætning til tilstandsverber skaber aktivitetsverber et enkelt ustabilt billede, men da en 

aktivitetsbeskrivelse altid logisk indebærer en bestemt tilstandsbeskrivelse, består idéindholdet af to 

forskellige beskrivelser. Såkaldte handlingsverber betegner komplekse situationer, der kun kan ses i 

to enkeltbilleder – et ustabilt efterfulgt af et stabilt. De nævner således en aktivitet og en tilstand. 

Handlingsverber kan bruges til at angive en begivenhed, dvs. en tilstand forårsaget af en aktivitet, 

eller en proces, dvs. en aktivitet, der har en tilstand som sit mål (Durst-Andersen 2011b, 51). Vi skal 

senere se, at selvom estar og ser er født som tilstandsverber, er de alligevel blevet knyttet til såvel 

aktivitetsverber som handlingsverber.    
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Verbaliseringsuniverser: Viden og oplevelse/erfaring 

Da det ser ud til, at begreberne ’viden’ og ’oplevelse/erfaring’ ligger til grund for henholdsvis estar 

og ser, vil jeg starte med at forklare, hvor disse begreber kommer fra. Ifølge Durst-Andersen 

(2011a, 208-209 og 2011b, 164) har alle mennesker et lager til deres oplevelser/erfaringer, til deres 

viden, til deres meninger og deres tro, dvs. fire forskellige universer. Når mennesker taler, 

verbaliserer de fra ét af disse fire universer. Der er imidlertid kun nogle ganske få sprog, der 

markerer dette systematisk gennem grammatiske forskelle, men det gælder fx dansk (Durst-

Andersen 2011b, 164). Den danske afsender skal i en kommunikationssituation altid vælge mellem 

de fire forskellige universer, dvs. om vedkommende vil give udtryk for sin mening (Hun er godt 

nok dejlig), tro (Han er vel taget til Århus), viden (Giv mig lige bogen) eller oplevelse/erfaring (Det 

var rigtigt hyggeligt). Dette sker primært gennem partikler eller adverbialer, der er på vej til at få 

partikelstatus. 

 

 

Oplevelse/erfaring er objektivt og noget konkret, som afsender har set, hørt, følt, smagt eller lugtet. 

Det er objektivt, fordi alle mennesker i princippet har den samme type oplevelser, og fordi et 

menneske altid vil hævde, at hvad man har set, hørt, lugtet osv., det er og bliver rigtigt, selvom 

nogle skulle hævde det modsatte. Oplevelses-/erfaringsuniverset rummer med andre ord alt, hvad 

afsender har oplevet i en bestemt situation. Oplevelse sker her og nu, og erfaring er en fortidig 

oplevelse. Viden er også objektiv og er i princippet generaliseret ud fra oplevelser/erfaringer og er 

derfor abstrakt og ikke konkret (Ibid., 166).  
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På dansk signalerer afsenderen altid, hvilket univers han/hun verbaliserer fra. Et eksempel på, at 

disse fire universer vises rent sprogligt på dansk, fremgår af følgende scenario: Man sidder til 

eksamen og bliver bedt om at forklare et bestemt fænomen, som man ikke kan forklare. Man kan 

som dansker svare på en af følgende fire måder, der nøjagtigt svarer til de fire universer: 

1. Jeg kan ikke lige forklare det på stående fod (afsenders viden) 

2. Jeg kan ikke rigtig forklare det på stående fod (afsenders oplevelse/erfaring) 

3. Jeg kan nok ikke forklare det på stående fod (afsenders tro) 

4. Jeg kan næppe forklare det på stående fod (afsenders mening)   

De understregede ord i ovenstående sætninger er sproglige udtryk for, at afsender på dansk 

verbaliserer fra de fire universer. Som jeg senere vil vise, ligger der i brugen af de to spanske verber 

for ’at være’ et skel mellem viden og oplevelse/erfaring, som således bygger på skellet mellem en 

abstrakt og en konkret verden. Der er ikke overvejende belæg for at påstå, at brugen af de to verber 

har spredt sig til henholdsvis menings- og trosuniverset (se dog nedenfor i afsnit 4.4). Dette er sket 

med den engelske ING-form og ikke-ING-form (Durst-Andersen 2011b, 166), men det er 

tilsyneladende ikke sket i spansk.    

I det følgende forklarer jeg ved hjælp af eksempler og med tilknytning til de ovennævnte kategorier, 

hvordan brugen af estar og ser i forbindelse med adverbialer og prædikativer er udtryk for en basal 

modal distinktion. Derefter ser vi på koblingen mellem det modale skel og det aspektuelle skel i 

passivkonstruktioner, som bliver kaldt en subaspektuel distinktion, inden jeg til sidst redegør for 

oppositionen estar og ser i passivkonstruktioner. Vi starter med at se på de grundlæggende 

betydninger af de to verber. 

4.2 De grundlæggende betydninger af estar og ser 

De præsenterede forskere er inde på, at ser i sig selv har en essentiel betydning af ’at være til’ og ’at 

eksistere’. Over for denne har vi grundbetydningen af estar, som er ’at stå’ og ’at befinde sig’. Dette 

hænger fint sammen med den grundlæggende betydningsforskel, jeg advokerer for. Den 

grundlæggende betydning af estar hænger netop sammen med situationer, hvor afsender har en 

oplevelse af, at noget ’er til stede’ eller ’befinder sig’ på en bestemt måde, som kan opleves i et 

billede eller sanses lige i øjeblikket. Den fundamentale betydning af ser hænger sammen med, at 

afsender ytrer sig fra sit vidensunivers. Det, der bliver angivet ved brugen af ser, er noget, der er 

afsenders viden og ikke noget, der er en aktuel oplevelse. Denne distinktion mellem oplevelse og 



Kandidatafhandling cand.ling.merc. oktober 2013 Regitze Marie Hansen 

52 

 

viden svarer til de to indholdselementer, et tilstandsverbum udtrykker (jf. figur 1). Oplevelse svarer 

til det prototypiske billede (grund-situationen), og viden svarer til idéen, der beskriver billedet 

(grund-propositionen). Estar og ser angiver altså henholdsvis de to elementer, der indgår i verbets 

udtryk. Betydningen af estar viser, at dette verbum angiver den rene tilstand, hvor en figur befinder 

sig på en grund. Dette er det grundlæggende, og ser er derimod noget mere end den rene oplevelse. 

Oplevelsen vil altid gå forud for viden. Dermed er det mærkeligt, at litteraturen på området anser 

ser for at være den rene eksistens og det grundlæggende og altid nævner ser før estar. At jeg anser 

estar for at være det grundlæggende er grunden til, at jeg i dette afsnit vælger at nævne verberne i 

rækkefølgen ’estar og ser’. I det følgende vil nogle af de fremlagte forskeres eksempler blive testet 

ud fra en hypotese om, at der er tale om en modal distinktion i konstruktioner med adverbialer og 

prædikativer, men om en aspektuel distinktion, når der er tale om konstruktioner med participier. 

Denne distinktion mellem to hovedanvendelser er en vigtig pointe, da de tidligere teorier har forsøgt 

at finde en overordnet betydningsforskel, hvilket har vist sig at være umuligt (jf. kapitel 3).    

4.3 Anvendelsen af estar og ser med prædikativer: en modal distinktion 

I dette afsnit beskriver jeg brugen af estar og ser i forbindelse med prædikativer. I denne gruppe 

indgår konstruktioner, hvor ser forbindes med substantiver, infinitiver, personlige pronomener og 

talord samt begge verber med ledsætninger som subjektsprædikativer. Betydningsforskellen mellem 

de to verber i konstruktioner med prædikativer viser sig at være et modalt skel. Modus er en 

grammatisk kategori, der udtrykker modalitet. I spansk er der tre forskellige modi: indikativ, 

konjunktiv og imperativ. Modalitet defineres af Kjær Jensen således: ”Modalitet defineres som det 

sproglige udtryk for den talendes holdning. Det kan være den talendes holdning til eller vurdering af 

et udsagn. Eller det kan være den talendes fokusering på, at noget skal eller bør gøres” (Kjær Jensen 

2008, 173). Modalitet har altså at gøre med, hvad afsender ønsker at udtrykke i en ytring. Den 

distinktion, jeg fremlægger i denne undersøgelse i forbindelse med brugen af estar og ser sammen 

med adverbialer og prædikativer, hører dermed under den grammatiske kategori modus. I denne 

type konstruktioner med prædikativer er der netop tale om et valg fra afsenders side om at ytre sig 

om enten sin viden eller sin oplevelse. I disse konstruktioner angiver verberne enten eksperiens eller 

kvalitet. Dermed er der tale om et skarpt skel i den indre virkelighed, som markeres med brugen af 

de to verber. Afsender vælger ved anvendelsen af enten ser eller estar, hvad vedkommende ønsker 

at udtrykke i sin ytring. Min hypotese er, at afsender ved anvendelse af ser verbaliserer fra sit 

vidensunivers. Ytringer med ser er altså et udtryk for afsenders viden og vil oftest angive en 
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kategorisering af subjektet. Over for disse står konstruktioner med estar, hvor afsender verbaliserer 

fra sit oplevelses-/erfaringsunivers. Ytringer med estar giver udtryk for noget, afsender oplever. 

Estar forekommer kun med adjektiver og ledsætninger som prædikativer med få undtagelser, som 

vi vil se i dette afsnit. Konstruktioner med adjektiver som subjektsprædikativer vil blive testet i et 

senere afsnit, da dette område er omfattende og kan gøres mere overskueligt ved at blive 

præsenteret adskilt fra konstruktioner med andre prædikativer.  

Anvendelse af estar og ser ved infinitiver, substantiver og pronomener 

Forskerne i brugen af ser og estar er enige om, at der ikke er de store vanskeligheder med 

konstruktioner, hvor subjektsprædikativet udgøres af substantiver, infinitiver, personlige 

pronomener, talord eller mængdeangivelser, da disse i de allerfleste tilfælde altid medfører brugen 

af ser. Min hypotese er, at disse prædikativer kun kan anvendes med ser, fordi konstruktionerne 

angiver afsenderens viden. Der foretages en kategorisering af subjekterne vha. ser og 

prædikativerne. Grunden til, at der kun kan anvendes ser i disse konstruktioner er, at de ikke kan 

opleves, og dermed kun kan være et udtryk for afsenders viden. Situationerne i disse konstruktioner 

kan ikke opleves som en figur på en grund eller være en oplevelse af en aktuel situation. Dette er 

tilfældet for eksemplerne 9-13 og 80-85 i de præsenterede teorier (se kapitel 2). Det samme gælder 

for tidsangivelser med brugen af ser og et substantiv, som fx Es enero (Det er januar). Ved brugen 

af estar vil der, som vi har set indtil nu, skulle være en figur, der kan opleves på en grund. Dette er 

ikke tilfældet i konstruktionerne med ser og substantiver i tidsangivelser, hvor der angives en 

kategorisering af subjektet (se også eksemplerne 18-20, 86-89 samt 92-93 i kapitel 2). I de meget få 

tilfælde, hvor der anvendes estar i konstruktioner med et substantiv som prædikativ skyldes dette, at 

afsender ytrer sig fra sit oplevelses-/erfaringsunivers. Lad os se på et eksempel: 

1. Estás pez en matemáticas (Du er blank i matematik) 

2. Es un pez en el mar (Det er en fisk i havet) 

Sammenligner vi eksempel 1 og 2 kan vi se, at når estar anvendes i denne type konstruktion, er det 

udtryk for, at afsenderen verbaliserer fra sit oplevelses-/erfaringsunivers. I eksempel 2 giver 

afsender udtryk for sin viden, som i dette tilfælde er en kategorisering af subjektet. I eksempel 1 

foregår der, eller har der foregået noget i situationen, der gør, at afsender har en oplevelse af, at 

personen er blank i matematik. Afsender giver udtryk for den oplevelse, vedkommende har af den 

anden person i det øjeblik, han/hun siger ytringen. Afsender har set eller hørt subjektet sige eller 
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gøre et eller andet, som medfører, at afsender får denne oplevelse af vedkommende i den aktuelle 

situation. 

Både estar og ser anvendes også i konstruktioner med ledsætninger som prædikativer: 

3. Estoy que me caigo – Jeg er ved at falde om (af træthed) 

4. Pedro está que se muere – Pedro er helt udmattet (egentlig: Ved at dø) 

5. La principal ventaja es que no contamina – Den største fordel er, at den ikke forurener 

Her i disse konstruktioner er forskellen den samme som i andre konstruktioner med prædikativer. 

Afsender ytrer sig om sin oplevelse i eksemplerne med estar, og i eksempel 5 verbaliserer afsender 

fra sit vidensunivers, og der angives en kategorisering af subjektet.  

4.4 Anvendelsen af estar og ser med adjektiver 

I det foregående afsnit har vi set på konstruktioner med estar og ser sammen med forskellige 

subjektsprædikativer. Her går vi videre med anvendelsen af både estar og ser med adjektiver som 

prædikativer. Konstruktionerne med adjektiver som prædikativer får, på trods af, at de hører under 

prædikativgruppen, deres eget afsnit i denne undersøgelse, da det er et komplekst og omfattende 

område inden for brugen af de to verber. Langt de fleste adjektiver kan anvendes med begge verber, 

og derfor er det svært for folk, der lærer spansk som andetsprog, at vurdere, hvornår man anvender 

det ene og det andet, og hvilken betydningsforskel det giver (Kjær Jensen 2008, 252). Mange af de 

nyere indslag i diskussionen om brugen af estar og ser tager netop udgangspunkt i konstruktioner 

med adjektiver. Det er især tilegnelsen af kopulaverberne, der er fokus på i mange undersøgelser (se 

fx Collentine & Asención-Delaney 2010, Geeslin & Guijarro-Fuentes 2005 samt Holtheuer, Miller 

& Schmitt 2011). I konstruktioner med adjektiver som prædikativer er der igen tale om et modalt 

skel i den indre virkelighed, da tilstandsverberne også i disse angiver eksperiens eller kvalitet. Der 

er nogle adjektiver, der oftest anvendes med det ene verbum, fordi betydningen af det stemmer 

overens med den betydning, der ligger i henholdsvis estar og ser. Dette betyder dog ikke, at disse 

ikke kan anvendes med det andet verbum, som jeg vil vise. Her er det stadig min hypotese, at 

afsender verbaliserer fra sit vidensunivers, når der anvendes ser og fra sit oplevelses-

/erfaringsunivers, når der anvendes estar. Hvad det specifikt betyder i disse konstruktioner, ser vi på 

her. Lad os starte med et eksempel fra Dam og Dam-Jensen: 

6. Lucas es agresivo – Lucas er aggressiv 

7. Lucas está agresivo – Lucas er aggressiv 
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Jeg mener, at afsender i eksempel 6 verbaliserer fra sit vidensunivers og altså ytrer sig om sin viden 

om subjektet. Denne viden er udtryk for en kategorisering af subjektet. I eksempel 7 verbaliserer 

afsender derimod fra sit oplevelses-/erfaringsunivers og ytrer sig om den aktuelle oplevelse, 

afsender har af subjektet. Lad os kigge på et par eksempler mere for at se, om denne 

betydningsforskel kan siges at være gældende generelt.  

8. La pera es dura - Pæren er hård 

9. La pera está dura – Pæren er hård 

I dette eksempel gør samme betydning sig gældende. I konstruktionen med ser ytrer afsender sig fra 

sit vidensunivers og taler om sin viden om subjektet. Det er udtryk for en kategorisering af 

subjektet. Pæren kategoriseres som en hård pære. I konstruktionen med estar ytrer afsenderen sig 

fra sit oplevelses-/erfaringsunivers og taler om sin aktuelle oplevelse af pæren – vedkommende kan 

mærke, at den er hård.   

De fleste forskere er enige om, at der er nogle adjektiver, som oftest forbindes med estar, og nogle, 

der normalt forbindes med ser. Det er korrekt, at nogle adjektiver indeholder en betydning, der 

stemmer bedst overens med den betydning, henholdsvis estar og ser angiver. Det er dog ikke 

prædikativerne, der fremtvinger betydningen, men derimod verberne. Grunden til, at nogle 

adjektiver hyppigst forekommer med et af verberne, skyldes, at deres betydning stemmer overens 

med enten sers angivelse af afsenders viden eller estars angivelse af afsenders oplevelse. Lad os se 

på nogle eksempler med henholdsvis estar og ser:  

10. Los niños están muy contentos – Børnene er meget glade 

11. Los niños son muy contentos – Børnene er meget glade 

12. Estuvo enferma – Jeg var syg 

13. El chófer está borracho – Chaufføren er fuld 

14. El niño es católico – Drengen er katolsk 

15. La mesa es redonda – Bordet er rundt      

 

Alle de ovenstående sætninger med estar er udtryk for afsenders oplevelse af subjektet. De er alle 

eksempler på noget, der kan opleves. Både sygdom (eks. 12) og fuldskab (eks. 13) er noget, der kan 

opleves på subjektet ud fra opførsel eller en oplevelse af en følelse i sin krop i tilfælde af at være 

syg. Dermed er det mere sjældent, at disse adjektiver forekommer i konstruktioner med ser, fordi 

det oftest vil være en oplevelse. Jeg vil dog alligevel mene, at de kan konstrueres med ser, hvis 

afsender ønsker at angive sin viden og kategorisere subjektet som værende en fuld eller syg person. 
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Selvom adjektivet contento (glad/tilfreds) ofte anvendes med estar, kan det sagtens forekomme med 

ser, som i eks. 11. Med ser gives der udtryk for afsenders viden, og børnene kategoriseres som 

glade børn. I de ovenstående sætninger med ser gives der udtryk for afsenders viden. Adjektiverne i 

sætningerne med ser vil oftest forekomme med dette verbum, da de stemmer overens med angivelse 

af viden og kategoriserer subjekterne. Det betydningsmæssige indhold er ikke umiddelbart noget, 

der kan opleves af afsenderen. Dog kan de i nogle tilfælde alligevel forbindes med estar og netop 

give udtryk for afsenders oplevelse af subjektet. Se følgende eksempel: 

16. Eres francesa – Du er fransk (du er franskmand) 

17. Estás muy francesa hoy – Du er så fransk i dag (du opfører dig meget fransk i dag) 

Dette eksempel viser netop denne forskel mellem viden og oplevelse. Eks. 16 med brugen af ser er 

udtryk for afsenders viden og kategoriserer subjektet som franskmand. I eks. 17 er det afsenders 

oplevelse af subjektet, der bliver italesat, hvilket oversættelsen ’du opfører dig meget fransk i dag’ 

også vidner om. Betydningen er dermed ’Jeg oplever dig meget fransk i dag’. Der er altså noget i 

vedkommendes opførsel eller udseende, som afsender har en aktuel oplevelse af, der får afsender til 

at ytre sætningen.   

Jeg vil fremdrage endnu et eksempel, som viser, at det ikke er hverken prædikativerne eller 

subjekterne, der styrer brugen af de to verber og dermed betydningen i konstruktionerne. Dette 

eksempel er præsenteret i teorien fra RAE: 

18. El hielo es frío – Isen er kold (eller Is er koldt – som arten ’is’) 

19. El hielo está frío – Isen er kold  

I RAE’s teori påstås det, at man ikke kan sige eks. 19, fordi konstruktionen med estar ifølge dem 

udtrykker en midlertidig egenskab. De mener ikke dette kan være tilfældet, da denne egenskab er 

karakteristisk for subjektet ’is’ og er permanent for subjektet. Jeg mener, at selvom konstruktionen 

oftest vil forekomme med ser, kan den godt forekomme med estar. En sådan konstruktion giver 

især mening, hvis vi taler om en isterning, eller man referer til en bestemt isklump, man har en 

aktuel oplevelse af. Dette viser, at det ikke er det, at egenskaben er særegen og karakteristisk for 

subjektet samt permanent for dette, der fordrer, at der skal anvendes ser. Det er netop anvendelsen 

af ser, der gør, at betydningen i sætningen opfattes sådan, og hvis man anvender estar i samme 

sætning, ville en anden betydning blive angivet. I eks. 19 er det netop afsenders oplevelse af 

subjektet ’is’, der italesættes. 
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Vi går videre med adjektiver, der lige så ofte kan anvendes med ser som med estar. Her viser det 

sig, at skellet mellem viden og oplevelse går igen. Følgende eksempler viser dette klart: 

20. Ana es guapa – Ana er smuk 

21. Ana está guapa (esta noche) – Ana er smuk (i aften) 

22. Ana siempre está contenta – Ana er altid glad 

23. Ana siempre es contenta – Ana er altid glad 

I eks. 20 verbaliserer afsenderen fra sit vidensunivers og kategoriserer Ana som en smuk kvinde. I 

eks. 21 er der tale om, at afsenderen ytrer sig om den oplevelse, vedkommende har af Ana på 

ytringstidspunktet. Han/hun ser hende i den aktuelle situation og har en oplevelse af hende som 

værende smuk. Afsenderen kan godt have den samme oplevelse af hende på andre tidspunkter også, 

men det vigtige er netop, at det er oplevelsen af hende og ikke en kategorisering. Man kunne hævde, 

at der i eksempel 20 (samt andre lignende) er tale om en karakteristik af subjektet og ikke en 

kategorisering. Hvis dette er tilfældet, ytrer afsender sig fra sit meningsunivers, hvilket ellers ikke 

er min hypotese. For at afklare, om der kan udtrykkes en karakteristik såvel som en kategorisering i 

angivelser af kvalitet, vil det være relevant at foretage en yderligere undersøgelse udelukkende af 

konstruktioner med ser og prædikativer. Eksemplerne 22 og 23 er med til at understrege pointen 

om, at der i eksempel 21 er tale om afsenders oplevelse. Hvis der i eksempel 22 skulle være tale om 

en afvigelse fra subjektets individuelle norm, som vi tidligere så, at Falk mente, var tilfældet i 

konstruktioner med estar, ville man ikke kunne sige Ana siempre está contenta. I denne 

konstruktion udtrykker afsenderen, at vedkommende opfatter hende som altid værende glad, og 

dette ville dermed ikke være en afvigelse fra den individuelle norm. Som før nævnt er det altså 

heller ikke givet, at Ana rent faktisk altid er glad, når man anvender konstruktionen med estar. 

Konstruktionen med estar udtrykker afsenders oplevelse af subjektet, og denne oplevelse kan 

afsender godt have af hende alle de gange, vedkommende oplever hende. Derfor kan konstruktionen 

godt forbindes med adverbiet siempre. Afsender kan også have denne oplevelse af hende, selvom 

det ikke er tilfældet, at hun rent faktisk altid er glad. Hvis afsender ved, at hun altid er glad, ville 

vedkommende verbalisere fra sit vidensunivers og anvende konstruktionen med ser, da han/hun 

dermed kategoriserer Ana som en glad person.    

Lad os endvidere se på nogle af de adjektiver, de undersøgte forskere mener, har forskellige 

betydninger, alt afhængigt af om de forbindes med det ene eller det andet verbum. Jeg mener, at 

disse adjektiver kan indeholde forskellige betydninger, uden at dette i sig selv har noget at gøre 

med, at de anvendes sammen med henholdsvis estar eller ser. Dog kan disse forskellige betydninger 
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ofte stemme overens med den betydningsforskel, der kommer af, at de to verber verbaliserer fra to 

forskellige universer. Her følger nogle eksempler fra Kjær Jensen og Dam og Dam-Jensen: 

24. Marisa es lista – Marisa er klog 

25. ¿Estás listo? – Er du parat? 

26. La niña es buena – Pigen er god 

27. Tu padre ya está bueno – Din far er rask nu 

28. El niño está aburrido – Drengen keder sig  

29. La profesora es muy aburrida – Lærerinden er meget kedelig 

Betydningsforskellen i konstruktionerne med henholdsvis estar og ser stemmer godt overens med 

begreberne afsenders viden over for afsenders oplevelse. I alle konstruktionerne med ser 

verbaliserer afsenderen fra sit vidensunivers og udtaler sig om sin viden om subjektet. I 

konstruktionerne med estar ytrer afsenderen sig fra sit oplevelses-/erfaringsunivers og udtaler sig 

om sin oplevelse af subjektet. De to sidste eksempler med aburrido synes at give to vidt forskellige 

betydninger, da konstruktionen med estar endda bliver oversat med et helt andet verbum og intet 

adjektiv. Dog hænger betydningen af disse to sætninger også sammen med det gennemgående skel. 

I eksempel 29 udtrykker afsender sin viden om lærerinden og giver en kategorisering af subjektet. I 

eksempel 28 angives en oplevelse/en følelse af kedsomhed. Dette er noget, afsender kan opleve, 

fordi det kan ses/høres/mærkes på subjektet. Yderligere er det også noget subjektet selv oplever i 

den pågældende situation.  

Nogle af disse adjektiver kan dog godt have den samme betydning i forbindelse med begge verber 

(dog stadig med en forskel i betydningen af sætningen som helhed). Her følger et eksempel på dette. 

Adjektivet rico betyder ’at være rig’, når det anvendes med ser og ’at være lækker’, når det 

anvendes med estar. Det er dog ikke altid sådan, da det kommer an på, hvilket subjekt, vi har at 

gøre med. Lad os se på følgende eksempel: 

30. La paella está rica – Paellaen er lækker 

31. La paella es rica – Paella er lækkert  

Som Dam og Dam-Jensen skriver, kan den betydning, der normalt forbindes med det ene verbum, i 

nogle tilfælde godt forekomme med det andet verbum. Således har adjektivet rico altså betydningen 

’lækker’ i begge eksempler. Nogle forskere beskriver betydningsforskellen mellem de to sætninger 

med, at man i eks. 30 taler om en paella, man lige har smagt og udtaler sig om, og i eks. 31 udtaler 

man sig om, at paella generelt er lækkert (se fx Ballesteros 1988, 49-50). Dette stemmer godt 

overens med min hypotese. Afsender verbaliserer fra sit oplevelses-/erfaringsunivers i eks. 30 og 
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ytrer sig om sin oplevelse af paellaen ved ytringstidspunktet, fordi man netop har smagt på den. I 

eks. 31 ytrer afsender sig derimod fra sit vidensunivers. Afsender fortæller om sin viden om paella 

og kategoriserer dermed retten paella som lækker, uden at han/hun nødvendigvis er i nærheden af et 

bestemt eksempel på retten, når vedkommende ytrer sin viden. Ydermere viser dette eksempel, at 

det altså ikke altid kan siges at være pga. de to verber, at der forekommer forskellige betydninger af 

bestemte adjektiver. Flere af adjektiverne i denne gruppe kan have samme betydning, uanset om de 

anvendes med ser eller estar. Igen handler det om den betydning, afsender ønsker at udtrykke, 

hvorfor vedkommende anvender enten det ene eller det andet verbum. Det samme er gældende i 

følgende eksempel:  

32. Mi gato es muy vivo – Min kat er meget livlig  

33. El gato ya no estaba vivo – Katten var ikke længere i live  

Der er tydeligvis to forskellige betydninger af adjektivet vivo i disse to sætninger, som oversættes 

med henholdsvis ’livlig’ og ’i live’. Min påstand er, at vivo kan betyde såvel ’i live’ som ’livlig’, 

men at disse betydninger er uafhængige af verberne estar og ser. Mit næste eksempel viser, at man 

godt kan have betydningen ’livlig’ i forbindelse med begge verber: 

34. Tu gato está muy vivo hoy – Din kat er meget livlig i dag  

I dette eksempel har adjektivet vivo også betydningen ’livlig’, selvom det anvendes sammen med 

estar, der ellers skulle give det betydningen at være ’i live’. Dog er der alligevel en 

betydningsforskel mellem eks. 34 og samme konstruktion med ser (denne konstruktion vil dog 

forekomme uden adverbiet hoy (i dag)). Her er der nemlig også udtryk for afsenders viden om 

subjektet i konstruktionen med ser og en kategorisering af subjektet, mens konstruktionen med 

estar er udtryk for afsenders oplevelse af subjektet (her i en aktuel situation). Den ovenstående 

betydningsforskel mellem oplevelse og viden gælder for alle de præsenterede eksempler med 

adjektiver, der efter sigende skulle have forskellig betydning alt afhængigt af verbet. Dermed kan 

eksemplerne 31-39 og 111-118 i kapitel 2 forklares på samme måde. 

I det følgende vil jeg forsøge at forklare nogle af de eksempler, som de undersøgte forskere har haft 

svært ved at give en fyldestgørende beskrivelse af: 

35. Elena es joven – Elena er ung 

36. Elena está joven para la edad que tiene – Elena er ung i forhold til den alder hun har (hun ser 

yngre ud eller opfører sig yngre end den alder hun har). 
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Her vil jeg igen forklare betydningsforskellen med begreberne viden over for oplevelse/erfaring. I 

eks. 35 udtaler afsender sig om sin viden om Elena og kategoriserer hende som et ungt menneske. I 

eks. 36 er det afsenders oplevelse af Elena, der kommer til udtryk. Det er netop fordi Elena i den 

aktuelle situation gør eller siger noget bestemt eller ser ud på en bestemt måde, at afsender har en 

oplevelse af hende som værende ung. Denne oplevelse finder sted uafhængigt af, om hun rent 

faktisk er aldersmæssigt ung.  

Det næste eksempel har de undersøgte forskere også haft svært ved at forklare. Både estar og ser 

bruges ofte med adjektivet soltero. På baggrund af en række eksempler fra Real Academia 

Españolas korpus, (CREA), synes de to konstruktioner også at blive brugt i samme kontekster.  

37. Pedro es soltero – Pedro er single/enlig 

38. Pedro está soltero – Pedro er single/enlig 

Selvom der ikke umiddelbart synes at være en forskel i forhold til anvendelsen af de to 

konstruktioner, og de begge er lige brugbare, vil jeg alligevel argumentere for, at 

betydningsforskellen er den samme, som vi har set hidtil. I eksempel 38 ytrer afsender sig om den 

oplevelse, vedkommende har af subjektet. Han opfører sig fx på en bestemt måde, så afsender når 

til den konklusion, at personen er enlig. Det kan også være, at afsender altid oplever ham alene uden 

kæreste/kone og udtaler sig på baggrund af dette. Afsender ytrer sig på baggrund af noget, han/hun 

fx har set. I eksempel 37 verbaliserer afsender fra sit vidensunivers og kategoriserer subjektet i 

kategorien enlige mennesker. 

Det har på samme måde været svært for forskerne at forklare, hvorfor man siger estar muerto og 

ikke es muerto, når nogen er død. Man kan godt sige es muerto, men dette vil få en betydning af 

handling og minder mere om en passivkonstruktion med ser. Se eksempel 39: 

39. Durante estas operaciones es muerto de un disparo el inspector Rey Marino (CREA) –    

Under denne operation bliver inspektør Rey Marino dræbt af et skud 

40. El hombre está muerto – Manden er død 

I et sådant tilfælde skal man forstå muerto som et participium og ikke som et adjektiv, og 

betydningsforskellen ville stemme overens med skellet mellem statisk og dynamisk i 

passivkonstruktionerne. Ifølge Salva (1837, 202) blev begge konstruktioner førhen brugt uden 

forskel. Dermed vil jeg igen advokere for, at betydningsforskellen ligger i skellet mellem afsenders 

viden og afsenders oplevelse. Det samme gør sig gældende for konstruktionen med adjektivet calvo 

(skaldet), hvor der er udtrykt afsenders oplevelse af subjektet:   
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41. Miguel está calvo – Miguel er skaldet 

Man kan på lige vis anvende ser i denne konstruktion (Torrego 2007, 63). Med brugen af ser 

angiver afsender sin viden, og subjektet bliver kategoriseret som en skaldet person. I 

konstruktionerne med begge disse adjektiver bliver estar anvendt i de allerfleste tilfælde. Man kan 

undre sig over, hvorfor sproget har udviklet sig på en sådan måde, at det er afsenders oplevelse, der 

er fokus på i ytringer med disse to adjektiver. Begge er dog udtryk for noget fysisk ved subjektet, 

der kan opleves af afsender. Betydningen af estar muerto kan vi se på i modsætning til 

konstruktioner med estar vivo (være i live), hvor begge vil være udtryk for afsenders oplevelse af subjektet 

og ikke afsenders viden. Som vi så tidligere, vil en konstruktion med ser vivo (at være livlig) være 

udtryk for afsenders viden om subjektet. Når ’at være i live’ er udtryk for afsenders oplevelse af 

subjektet, fordi man fx kan se, høre og opleve, at personen er i live, må det modsætte, ’at være død’, 

således også være udtryk for afsenders oplevelse, fordi man også her kan se/opleve subjektet på en 

bestemt måde. Jeg har her givet eksempler på de mest omstridte konstruktioner med adjektiver 

sammen med estar og ser. Samtlige andre eksempler med adjektiver kan på samme vis forklares ud 

fra skellet mellem oplevelse og viden. Det gælder dermed også for eksemplerne 29-30, 42-43, 103-

110 samt 123-135 i kapitel 2. 

Som jeg redegjorde for i afsnit 4.3 er estar det grundlæggende og forudsættes i konstruktioner med 

ser. Følgende eksempel viser, at oplevelser med estar går forud for viden med ser: 

42. Juan está muy alegre, pero no es alegre – Juan er meget glad (fx i dag), men han er ikke glad 

(generelt – en glad person) 

43. *Juan es muy alegre, pero nunca está alegre – Juan er meget glad (generelt – en glad 

person), men han er aldrig glad 

Dette er tilfældet, fordi konstruktioner med estar, som vi har set, angiver, at afsender verbaliserer 

fra sit oplevelses-/erfaringsunivers, og konstruktioner med ser angiver, at afsender ytrer sig fra sit 

vidensunivers. Man kan godt opleve Juan som glad, uden at det rent faktisk er tilfældet, at han er 

det. Dermed forudsætter denne oplevelse ikke en viden om subjektet. Derimod kan man ikke vide, 

at Juan er glad, hvis man aldrig har oplevet ham som værende glad. Dermed forudsætter en viden 

altså altid, at man har haft denne oplevelse af subjektet. 

4.5 Estar og ser med adverbialer: 

I konstruktioner med adverbialer er tilstandsverberne med til at beskrive enten eksperiens eller 

kvalitet, når der er tale om den indre virkelighed, og lokation, når der er tale om den ydre 



Kandidatafhandling cand.ling.merc. oktober 2013 Regitze Marie Hansen 

62 

 

virkelighed. Ved denne type konstruktioner er hypotesen, at afsender med anvendelsen af ser 

verbaliserer fra sit vidensunivers og med anvendelsen af estar verbaliserer fra sit oplevelses-

/erfaringsunivers. I den ydre virkelighed, hvor konstruktioner med estar angiver lokation, udtrykkes 

der netop et billede af en figur på en grund, som afsender oplever (jf. figur 1). Desuden skal vi i det 

efterfølgende afsnit se, at der i den ydre virkelighed ved angivelse af lokation er sket en udvikling i 

brugen af estar og ser. Ved nogle typer subjekter er der opstået en subaspektuel distinktion.   

Estar og ser i angivelser af den indre virkelighed 

Konstruktioner med adverbialer består af sætninger med estar og ser i forbindelse med 

præpositionsled og alle former for mådes-, tids-, og stedsadverbialer. Herunder giver jeg eksempler 

på forskellen mellem viden og oplevelse for at vise, hvordan alle de forskellige konstruktioner 

inden for denne gruppe stemmer overens med hypotesen. Som det første vil vi se på konstruktioner 

med præpositionsled, hvor der anvendes ser:  

44. Soy de Andalucía – Jeg er fra Andalusien 

45. Mi amiga es muy de izquierdas – Min veninde er meget venstreorienteret 

46. Salgado es de la misma opinión – Salgado er af samme opfattelse/har den samme mening 

 

I ovenstående konstruktioner angiver tilstandsverbet kvalitet og er udtryk for den indre virkelighed. 

Med brugen af ser verbaliserer afsenderen fra sit vidensunivers. De er alle sammen udtryk for 

kategoriseringer af konstruktionernes subjekter. Der kan ikke anvendes estar i disse sætninger, da 

det ikke er noget, der kan opleves, og dermed kan afsender ikke ytre sig fra sit oplevelses-

/erfaringsunivers. Det samme gælder for eksemplerne 3-8 og 71-79 i kapitel 2. 

Heroverfor har vi konstruktioner med estar og præpositionsled. Hypotesen for denne gruppe af 

konstruktioner er, at afsender ved brug af estar verbaliserer fra sit oplevelses-/erfaringsunivers. 

Afsender ytrer sig ud fra den oplevelse, vedkommende har af den aktuelle situation. Disse 

situationer er alle sammen nogle, afsenderen kan opleve i form af noget, denne kan se i et billede 

eller smage, lugte, føle, høre i situationen. Langt de fleste konstruktioner med estar og adverbialer 

angiver lokation og dermed et billede af en figur på en grund. Dog er der også konstruktioner med 

estar og præpositionsled, der er udtryk for den indre virkelighed og angiver eksperiens eller 

kvalitet. Vi starter med at se på nogle eksempler på sidstnævnte: 

47. El vagón estaba ya lleno de gente – Vognen var allerede fuld af folk 

48. El policía está en peligro – Politibetjenten er i fare 

49. Siempre está de buen humor – Han er altid i godt humør 
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50. Las camas están sin hacer – Sengene er ikke redt/skal redes 

I alle ovenstående eksempler er der tale om afsenders oplevelse af den aktuelle situation eller 

afsenders oplevelse af flere situationer (som i eks. 49). I alle eksempler gives der udtryk for den 

indre virkelighed, og de angiver eksperiens eller kvalitet. Der anvendes estar i disse konstruktioner, 

fordi det alt sammen er noget, der kan opleves, og som ikke kan være udtryk for afsenders viden. 

Det er noget, afsender enten kan se, høre eller føle.  

Ud over lokaliseringer i tid og på steder anvendes estar også til at angive afsenders oplevelser og 

ser til at angive afsenders viden, når verberne forbindes med mådesadverbialer. Lad os se på 

betydningsforskellen mellem de følgende eksempler: 

51. ¿Cómo estás? – Hvordan har du det? 

52. Estoy bien/mal/mejor/peor – Jeg har det godt/skidt/bedre/værre 

53. ¿Cómo eres? – Hvordan er du? (hvilke karakteristika har du?) 

I eksempel 51 og 52 er der tale om afsenders oplevelse. Det bliver udtrykt, hvordan subjektet føler 

sig. I eksempel 53 verbaliserer afsender fra sit vidensunivers. Her bliver der udtrykt en 

kategorisering af subjektet. Det samme gør sig gældende i følgende eksempel: 

54. ¿Estás así por lo de Juan?  - Har du det sådan pga. det med Juan/Opfører du dig sådan pga. 

det med Juan? 

55. ¿Eres así por lo de tus padres? – Er du sådan pga. det med dine forældre (har du de 

karakteristika pga. det med dine forældre) 

 

Eksempel 54 er udtryk for afsenders aktuelle oplevelse af subjektet. Heroverfor står eksemplet med 

ser, der er udtryk for afsenders viden og angiver en kategorisering af subjektet som havende 

bestemte personlighedstræk. 

Estar og ser i angivelser af den ydre virkelighed 

Vi fortsætter med at se på lokationsangivelser, som er angivelser i den ydre virkelighed. Som vi har 

set tidligere i undersøgelsen, konstrueres disse som hovedregel med estar. Dog kan de i nogle 

tilfælde og med nogle subjekter konstrueres med ser. Min hypotese har det stedlige som 

udgangspunkt. Lokationsangivelser konstrueres som oftest med estar, fordi det, der angives i 

ytringen, er en oplevelse af en figur på en grund, der kan opfattes i et stabilt billede. Som beskrevet 

ovenfor angiver tilstandsverber, at en figur befinder sig på en grund. Dette er præcis det billede, 

lokationsangivelser giver udtryk for. Stedsangivelsen er noget, afsender oplever, og 
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situationen/tilstanden kan ses i et stabilt billede. Derfor anvendes der som udgangspunkt estar i 

disse konstruktioner. Se følgende eksempler: 

56. Ramón estaba en uno de los cafés - Ramón sad på en af caféerne 

57. Ella está de pie - Hun står op 

I de ovenstående eksempler angives der et billede af en figur på en grund, som afsender oplever i et 

stabilt billede (jf. figur 1). Denne forklaring gælder også for eksemplerne 21-26, 44-49 samt 54-58 i 

kapitel 2. Der er dog nogle subjekter, der godt kan forbindes med ser og en stedsangivelse. I 

følgende eksempel ser vi på betydningsforskellen mellem estar og ser i en konstruktion med 

angivelse af en lokation: 

58. ¿Dónde es correos? Correos es a la vuelta de la esquina -  Hvor er/ligger postkontoret? 

Postkontoret er/ligger lige rundt om hjørnet 

59. ¿Dónde está correos? Correos está a la vuelta de la esquina – Samme oversættelse som 58 

Betydningsforskellen mellem disse to eksempler er forsøgt forklaret af blandt andre Luján (Se afsnit 

2.4) og Redondo & Olivares (Se afsnit 2.3). Jeg mener, at det igen kan føres tilbage til hypotesen 

om viden over for oplevelse. Med ser verbaliserer afsenderen ud fra, at denne ved, at bygningen 

ligger et bestemt sted. Går vi tilbage til figur 1, angiver konstruktionen med ser idéen (grund-

propositionen). Heroverfor står konstruktionen med estar, hvor afsenderen ytrer sig fra sit 

oplevelses-/erfaringsunivers og informerer om sin aktuelle oplevelse på ytringstidspunktet. Her er 

det billedet af en figur på en grund (grund-situationen), der bliver angivet. Ser kan kun anvendes i 

denne type konstruktioner, når subjektet er det, Luján kalder ubevægelige, ikke-levende entiteter. 

Man kan ikke anvende ser i lokationsangivelser ved subjekter, der er levende entiteter eller flytbare, 

ikke-levende entiteter. Dette betyder, at eksempel 60 er korrekt, mens eksemplerne 61 og 62 ikke er 

korrekte: 

60. El baño es al final del pasillo (Badeværelset er/ligger for enden af gangen) 

61. *Los libros son en el estante (*Bøgerne står i reolen) 

62. *Mi hermano es en Madrid (*Min bror er i Madrid) 

Dette skyldes, at enheder, der ikke kan flyttes, altid vil befinde sig det samme sted. Dermed kan 

dette godt angive afsenders viden. Både de animerede og ikke-animerede entiteter, der kan flytte 

sig, vil altid skulle udtrykkes med estar. Det skyldes, at det udelukkende kan være afsenders 

oplevelse af den aktuelle situation. Da entiteterne er bevægelige, er vi ved lokalisering af dem nødt 

til at placere subjektet som figur på en grund – og dette gøres med estar, da dette verbum angiver 
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den rene tilstand. Denne skelnen mellem at verbalisere fra sit videns- eller oplevelses-

/erfaringsunivers inden for lokationsangivelser viser, at det modale skel i den indre virkelighed har 

bevæget sig over i den ydre virkelighed, således at der bliver taget udgangspunkt i afsenders indre 

forståelse af den ydre virkelighed. 

4.6 Lokationsangivelser ved begivenhedssubjekter – en subaspektuel distinktion 

Der er en underkategori i brugen af estar og ser, der kan siges at være koblingen mellem det modale 

skel og det aspektuelle skel i passivkonstruktioner (se nedenfor i afsnit 4.7). Denne kategori er en 

subaspektuel distinktion inden for imperfektivitet. Hvorfor den har noget at gøre med aspekt, vil jeg 

vise i det følgende. Denne subaspektuelle distinktion forekommer, når ser anvendes i forbindelse 

med tids-, steds- eller mådesadverbier og subjekter, der betegner en begivenhed eller en situation, 

der er gået forud for ytringen. Min hypotese er, at begivenheds-/situationssubjekter kun kan 

anvendes med ser, fordi disse subjekter udgør elementer, der ikke er entiteter, og dermed ikke kan 

opleves i et stabilt billede. Se følgende eksempler: 

63. La reunión era en uno de los cafés – Mødet fandt sted (var) på en af caféerne 

64. El concierto es en el aula – Koncerten finder sted i aulaen 

 

Subjekterne i alle disse sætninger udgør en begivenhed eller en situation, som dermed ikke er en 

figur, der kan befinde sig på en grund (jf. figur 1), og dermed ikke kan opleves i et stabilt billede. 

Afsenderen kan ikke verbalisere fra sit oplevelses-/erfaringsunivers, da denne ikke kan opleve 

figuren på en grund, men derimod må ytre sig fra sit vidensunivers. Som tidligere nævnt er der en 

gruppe subjekter, der er tvetydige, som enten kan betegne en begivenhed eller et konkret objekt. 

Når disse subjekter anvendes i forbindelse med lokationsangivelser, forstås de som en begivenhed, 

når de anvendes med ser, og som et konkret objekt, når de anvendes med estar. Se følgende 

eksempel: 

65. El discurso era allí – Talen fandt sted/blev afholdt dér 

66. El discurso estaba allí – Talen var/lå/befandt sig dér 

 

Som det kan ses i oversættelsen, er der i eksempel 65 tale om en begivenhed, der finder sted. I 

eksempel 66 betegner discurso et konkret objekt, nemlig det stykke papir, talen er skrevet på. I 

eksempel 66 anvendes estar for at opnå den ønskede betydning netop, fordi subjektet er et konkret 

objekt, altså en figur, der befinder sig på en grund og kan ses i et stabilt billede. I eksempel 65 kan 

subjektet ikke opfattes som en figur, der kan opleves i et stabilt billede på en grund. Subjektet i 
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konstruktionerne med ser kan ikke opfattes som én figur, der opleves i et stabilt billede, og kan altså 

ikke opfattes som noget statisk. Det er nødt til at være et udtryk for noget dynamisk. Figuren må 

altså tolkes som værende ustabil på den pågældende grund. Dette er tilfældet, fordi subjektet fx 

udgøres af animerede størrelser eller er en betegnelse for en størrelse, der rummer flere figurer, der 

kan tolkes som ustabile. Sidstnævnte er fx tilfældet ved et subjekt som ’mødet’, der består af flere 

figurer i form af mødets forskellige deltagere og en dynamisk situation med kommunikation mellem 

disse figurer. I lokationsangivelser skelnes der med brugen af estar og ser mellem et stabilt billede, 

hvor den rene tilstand angives med estar, og et ustabilt billede med ser, hvor der udtrykkes en 

aktivitet, som er baseret på en tilstand. Dette gælder for eksemplerne 96-102 i kapitel 2. Jeg mener 

desuden, at den samme forklaring er gældende for konstruktioner med tidsangivelser, hvor der 

anvendes både estar og ser, som i følgende eksempler: 

67. Es ahora/tarde/temprano – Det er nu/sent/tidligt 

68. Es de día/de noche – Det er dag/aften 

69. Estamos en enero – Det er januar/Nu er det januar (egentlig: vi befinder os i januar) 

70. Estamos a quince de agosto – Det er den 15. august (egentlig: vi befinder os på den 15. 

august) 

I disse to eksempler med ser er subjekterne heller ikke entiteter, der kan opfattes som en figur, der 

kan opleves i et stabilt billede. Der kan ikke udpeges et konkret subjekt, og derfor må vi tolke det 

som en betegnelse for en størrelse, der rummer flere ustabile figurer. I tidsangivelser som disse med 

estar kan subjektet kun være i 1. person pluralis, hvilket understøtter, at der er tale om afsenders 

oplevelse. Subjektet bliver lokaliseret i en bestemt måned, på en bestemt dato eller lignende. I 

eksemplerne med estar bliver der angivet et subjekt, som dermed fungerer som en figur, der 

befinder sig på en grund og kan opleves som en figur på en grund i et stabilt billede.      

Konstruktioner med verbalsubstantiver 

Der findes eksempler på konstruktioner, der minder lidt om denne subaspektuelle kategori, men 

som ikke indeholder en angivelse i den ydre virkelighed. Der er her også tale om subjekter, der på 

en eller anden måde udtrykker noget ustabilt og dynamisk. Se følgende eksempler: 

71. El choque entre los coches fue violento - Sammenstødet mellem bilerne var voldsomt 

72. La caída fue dura - Faldet var hårdt 

Disse konstruktioner har adjektiver som prædikativer og angiver kvalitet. De kan kun forekomme 

med ser. Subjekterne er her et verbalsubstantiv, som henviser til en handling. Det er denne 

handling, der får en kvalitetsbeskrivelse i konstruktionerne. Det kan ikke være en ren 
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tilstandsbeskrivelse, men det er derimod en handlingsbeskrivelse, der er indlejret i en 

tilstandsbeskrivelse. Dermed kan der ikke anvendes estar (da denne netop angiver den rene 

tilstandsbeskrivelse). Konstruktionerne udtrykker en dynamisk beskrivelse, og det er den dynamiske 

beskrivelse, som man beskriver som voldsom/hård. Der bliver angivet et ustabilt billede, da der ikke 

er nogen figur, der kan befinde sig på en grund (jf. figur 1). Subjekterne kan ikke opleves i et stabilt 

billede og kan altså ikke opfattes som noget statisk. Det er nødt til at være et udtryk for noget 

dynamisk, og brugen af ser er derfor obligatorisk. Denne brug af ser minder meget om den 

dynamiske passiv, vi skal se i næste afsnit. 

4.7 Estar og ser med participier – en aspektuel forskel 

Vi fortsætter med at se på brugen af estar og ser ved passivkonstruktioner, da disse konstruktioner 

skal forklares ud fra et andet udgangspunkt end den modale distinktion, jeg lægger til grund for 

skellet mellem de to verber i konstruktioner med prædikativer og adverbialer. I disse konstruktioner 

er der tale om en aspektuel distinktion. Umiddelbart kunne man have forestillet sig, at skellet i 

passivkonstruktionerne også baserede sig på begreberne viden over for oplevelse, som i 

konstruktionerne med prædikativerne. På dansk angiver henholdsvis s- og blive-passiver netop dette 

skel mellem viden og oplevelse (Durst-Andersen 2011a, 209-210). Fx er sætningen ’Der fyres 

mange for tiden’ udtryk for afsenders viden, hvorimod ’Der bliver fyret mange for tiden’ er udtryk 

for afsenders oplevelse/erfaring (Durst-Andersen 2011b, 166). Dette er dog ikke tilfældet på spansk. 

I det foregående afsnit så vi, hvordan det aspektuelle skel mellem en statisk tilstand og en dynamisk 

aktivitet har vundet indpas i brugen af estar og ser. Det er netop dette skel, der er tale om i 

passivkonstruktioner. Aspekt i spansk er, som jeg tidligere nævnte, en grammatisk kategori, der 

angiver, om en handling er afsluttet – perfektiv aspekt præsenterer en handling som en begivenhed 

– eller ikke er afsluttet – imperfektiv aspekt præsenterer en handling som en proces (Torrego 2007, 

146 og Durst-Andersen 2011b, 1992). Dam og Dam-Jensen beskrev passivkonstruktionerne på 

følgende måde. Ser + perfektum participium forstås som en passiv handling, dvs. som noget 

dynamisk. Som opposition til dette udtrykker estar + perfektum participium en passiv, der forstås 

som en tilstand, dvs. noget statisk og som regel resultatet af en handling. Ydermere er Kjær Jensens 

grundlæggende idé om imperfektiv betydning over for perfektiv betydning en god anvendelig 

forklaring på oppositionen i denne type konstruktioner. Han beskriver også konstruktionen med 

estar som en tilstand, der er resultatet af en verbalhandling og har perfektiv betydning. Jeg anser 

også denne opposition som et skel mellem en dynamisk proces med fokus på det ustabile billede og 
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noget statisk, der kan opleves i et stabilt billede. I passivkonstruktioner med ser beskrives en 

dynamisk handling, dvs. en proces, og modsat hertil beskriver estar plus participium en begivenhed, 

dvs. en tilstand forårsaget af en aktivitet. Vi tager udgangspunkt i følgende eksempler fra Dam og 

Dam-Jensen:  

73. Las casas son construidas debajo de los puentes (Husene bliver bygget under broerne) 

74. Las casas están construidas debajo de los puentes (Husene er bygget under broerne) 

De danske oversættelser af disse to sætninger viser, at der netop er tale om henholdsvis imperfektiv 

betydning og altså en uafsluttet handling/proces i konstruktionen med ser, og perfektiv betydning og 

altså en afsluttet begivenhed, der er resultatet af denne aktivitet i konstruktionen med estar. I første 

eksempel er der fokus på aktiviteten, mens der i det andet eksempel er fokus på tilstanden. 

Udtrykkene ’bliver bygget’ og ’er bygget’ på dansk angiver netop disse to forskellige betydninger. 

Disse to konstruktioner er altså henholdsvis dynamisk og statisk. Som det blev forklaret ovenfor, 

betyder dette, at den statiske konstruktion er en begivenhed, der her præsenteres med fokus på det 

stabile billede (jf. figur 1) og dermed angiver en tilstand forårsaget af en bygge-aktivitet. Den 

dynamiske konstruktion angiver derimod en igangværende proces, der præsenteres i et ustabilt 

billede, hvor nogle er ved at producere noget bygge-aktivitet på en særlig lokation, med henblik på 

at nogle huse skal eksistere der. Det bemærkes, at verbet ser her fungerer som hjælpeverbum i 

passivkonstruktionen. Det er med andre ord ikke ser eller estar, men derimod handlingsverbet i 

perfektum participium, der betegner selve handlingen. De to verber ser eller estar er her blevet 

knyttet til aspekt, fordi en handling som sådan ikke kan opleves – man kan kun opleve en 

begivenhed eller en proces.  

4.8 Opsummering 

I dette kapitel har jeg vist, hvordan man ud fra to forskellige grammatiske kategorier kan beskrive 

brugen af estar og ser på spansk. Jeg har beskrevet, hvordan man kan forklare betydningsforskellen 

mellem estar og ser i konstruktioner med henholdsvis adverbialer og prædikativer som et skel 

mellem afsenders viden og oplevelse. Når man anvender ser i disse konstruktioner, verbaliserer 

afsender fra sit vidensunivers og ytrer sig dermed om sin viden om subjektet. Når afsender derimod 

anvender estar i disse konstruktioner, verbaliserer vedkommende fra sit oplevelses-

/erfaringsunivers og udtaler sig dermed om sin oplevelse af subjektet. Dette vil altid angive noget, 

afsender kan se, høre, smage, lugte eller føle. Dernæst har jeg redegjort for, at brugen af estar og 

ser udgør en subaspektuel distinktion i konstruktioner med en gruppe subjekter, der kan siges at 
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betegne en begivenhed. Denne skelnen mellem et stabilt og et ustabilt billede har vist sig at være 

koblingen fra det modale skel til det aspektuelle skel i passivkonstruktionerne.  

Til sidst har jeg vist, hvordan brugen af de to verber i passivkonstruktioner kan forklares med 

udgangspunkt i aspekt, og hvordan dette hænger sammen med forskellen mellem tilstandsverber og 

handlingsverber. Vi så, at konstruktioner med ser + participier angiver en handling og en proces, og 

at konstruktioner med estar + participium er resultatet af denne handling og angiver en begivenhed. 

Sidstnævnte kan ses i et stabilt billede som en figur på en grund. Dermed er der tale om en forskel 

mellem noget dynamisk og noget statisk i denne type konstruktioner. Disse skel inden for modalitet 

og aspekt kan siges at være gældende for alle de konstruktioner, vi er blevet præsenteret for i de tre 

teorier, jeg har gennemgået og evalueret.         
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5. Konklusion 

I denne undersøgelse har jeg med en gennemgang af udvalgte teorier for brugen af estar og ser vist 

nogle af de aspekter, forskerne har anset som havende betydning for anvendelsen af estar og ser. 

Jeg har set på tre teorier med følgende forskellige begrebspar som udgangspunkt: egenskab/klasse 

vs. tilstand, imperfektivitet vs. perfektivitet og generel norm vs. individuel norm. Med udgangspunkt 

i Durst-Andersens forslag til evaluering af grammatiske teorier har jeg vist, hvordan ingen af de 

udvalgte teorier om brugen af estar og ser lever op til alle kvalitetskriterierne for en god 

grammatisk teori.  

De tre teoriers begrebsapparat har vist sig at være uklart defineret, og der er for mange forskellige 

begreber, som læseren skal forholde sig til. Dermed bliver både begreber og teorier uforståelige for 

læseren. Desuden er der ingen af de tre teorier, der er kohærente og konsistente. Teorierne har den 

ulempe, at de ikke forklarer, hvilken grammatisk kategori problemstillingen omkring estar og ser 

hører ind under. Dermed forstår man ikke, hvordan de begreber, forskerne anvender, hænger 

sammen med tilstandsverberne for ’at være’, og hvordan betydningen af de forskellige 

konstruktionstyper hænger sammen med teoriernes begreber. Ydermere har vi set, at de udvalgte 

teorier indeholder eksempler, der ikke følger deres regler, og forskerne bøjer i nogle tilfælde deres 

egne begreber for at kunne forklare alle typer konstruktioner med estar og ser. Jeg har vist, at 

teorierne dermed er uforståelige for læseren. At teorierne er uforståelige medfører, at de ikke er 

særlig anvendelige til at fortolke data, da de derved hverken er udtømmende, utvetydige eller giver 

meningsfulde fortolkninger af alle data. Ingen af teorierne er udtømmende eller utvetydige, da de 

enten udelader konstruktioner, som ikke kan forklares ved hjælp af deres overordnede begreber, 

eller forklarer konstruktioner ved hjælp af hjælpebegreber. Derudover giver de ikke meningsfulde 

fortolkninger af data, da begreberne ikke er klart definerede, og derved heller ikke kan anvendes til 

fortolkning. 

Til sidst har jeg redegjort for at estar og ser er tilstandsverber og, at de derved betegner situationer, 

der kan opleves i et stabilt billede. Jeg har fremlagt teorien om, at afsender i en 

kommunikationssituation altid har fire verbaliseringsuniverser, han kan ytre sig fra: mening, tro, 

viden og erfaring/oplevelse. Med udgangspunkt i disse begreber har jeg vist, hvordan man kan 

forklare brugen af estar og ser i forskellige konstruktionstyper. Med en gennemgang af eksempler 

fra de tre fremlagte teorier har jeg beskrevet betydningsforskellen mellem de to verber i 

konstruktioner med prædikativer og adverbialer som værende et udtryk for henholdsvis afsenders 
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viden og afsenders oplevelse/erfaring. Når afsender anvender ser i disse konstruktioner, verbaliserer 

denne fra sit vidensunivers og ytrer sig dermed om sin viden om subjektet. Når afsender derimod 

anvender estar i disse konstruktioner, verbaliserer vedkommende fra sit oplevelses-

/erfaringsunivers og udtaler sig dermed om sin oplevelse af subjektet. Dernæst har jeg beskrevet, at 

en subaspektuel distinktion i konstruktioner med en gruppe subjekter, der betegner begivenheder, 

udgør koblingen mellem det modale skel og det aspektuelle skel i konstruktioner med participier. 

Dermed har jeg til sidst kunnet forklare skellet mellem estar og ser som et aspektuelt skel mellem 

en imperfektiv dynamisk proces og en perfektiv statisk begivenhed i passivkonstruktioner.  

Med denne hypotese har jeg redegjort for, hvordan de allerede gennemgåede eksempler fra de 

fremlagte teorier kan forklares med udgangspunkt i ovenstående begreber. At forklare 

betydningsforskellen mellem de to verber som et udtryk for afsenders viden over for 

oplevelse/erfaring giver som vist også mening i forhold til de eksempler, forskerne har haft svært 

ved eller slet ikke har kunnet forklare. Dermed er der i konstruktioner med de to verber sammen 

med prædikativer og adverbialer tale om et skel i den indre virkelighed og afsenderens opfattelse af 

situationen. Ydermere har jeg med denne hypotese også kunnet vise, at brugen af estar og ser 

hænger sammen med to forskellige grammatiske kategorier i stedet for én samlet. Brugen af de to 

kopulaverber på spansk er et meget komplekst område, og med denne undersøgelse har jeg vist, 

hvordan man kan forklare baggrunden for verbernes betydning og anvendelsen af dem i forskellige 

konstruktioner. 
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