
21. Infinitiv (Navneform)   
 

Infinitiv er et verbums ubøjede form og fungerer som på dansk. Bruger man infinitiv (at synge, 
at lege, at grine etc.) på dansk: ”han vil gerne lege”, bruges formen også på spansk: ”quiere 
jugar”. Husk at på spansk ender infinitiver på -ar, -er, -ir med undtagelse af de refleksive 
pronominer, der ender på -arse, -erse, -irse.  
 

▪ Infinitiv følger altid efter præpositioner ligesom på dansk. Bemærk at ir + a angiver fremtid. 
    Voy a comer (jeg skal til at spise), fue sin pagar (han gik uden at betale). 

▪ Altid direkte efter deber, poder, querer, saber, soler. 
    Quiero ir (jeg vil gerne gå), no suelen correr (de plejer ikke at løbe). 

▪ Altid direkte efter acabar, comencar, empezar, gustarse, terminar. 
    Empezaron a llorar (de begyndte at græde), me gusta leer (jeg kan godt lide at læse). 

▪ Altid efter tener que, haber que, hay que, más que. 
    Tengo que dormir (jeg bliver nødt til at sove), no hay más que hacer (der er ikke andet at gøre). 

▪ Volver + a + infinitiv betegner en handling, der gentages. Oversættes med igen. 
    No volvemos a hacerlo (det gør vi ikke igen), ¿Vuelves a llamar? (ringer du igen?).   
▪ Al + infinitiv svarer til det danske da. Bemærk også brugen af cuando ved betydningen da. 
    Al entrar, se cayó >< cuando entró, se cayó (da han kom ind, faldt han). 
▪ Hvis personlige pronominer står som direkte eller indirekte objekt (me, te, lo, la, le etc.) kan  
   de både foran- og bagvedstilles. 
    La quieren vender / quieren venderla (de vil gerne sælge den).  
▪ Refleksiver kan have to forskellige infinitivformer. Én, hvor hele det refleksive pronomen  
   forbliver ubøjet: 
     Es difícil levantarse pronto por la mañana (det er svært at stå tidligt op om morgenen), 
   og én, hvor verbet forbliver ubøjet, men -se endelsen bøjes i person og skal enten foran-  
   eller bagvedstilles det bøjede verbum:  
    No quieres vestirte / no te quieres vestir (du vil ikke klæde dig på). 

 
 


