5. Genus (Køn)
På spansk arbejder man med to køn; nemlig hankøn (maskulinum) og hunkøn (femininum).
Både substantiver, artikler, adjektiver og visse pronominer skal bøjes i de to køn, så derfor er
det vigtigt at kunne bruge dem korrekt. I ordbøger markeres hankøn med m eller ingenting og
hunkøn med f.

Hankøn (m)
▪ Alle benævnelser på mandlige væsener, mennesker som dyr.
El hombre (manden), el perro (hunden).
▪ De fleste substantiver, der ender på -o, -l, -s, -e, -n, -r.
El chico (drengen), el corazón (hjertet), el televisor (fjernsynet).
▪ Navne på bl.a. bjerge, floder, søer, have, biografer, teatre, museer, biler, hoteller,
vine, talord og sportsklubber.
Los Andes (Andesbjergene), el Titicaca (Titicacasøen), el cinco (femtallet), el Real Madrid.
▪ Ved fælleskøn. Er der tale om flere personer, ting eller begreber, bruges hankøn.
Los padres betyder både fædrene og forældrene, los niños både drengene og børnene.

▪ Enkelte hankønsord ender dog på -a.
El clima (klimaet), el día (dagen), el idioma (sproget), el problema (problemet) , el programa
(programmet), el sistema (systemet).

Hunkøn (f)
▪ Alle benævnelser på kvindelige væsener, mennesker som dyr.
La mujer (kvinden), la oveja (fåret).

▪ De fleste substantiver, der ender på -a, -d, -z, -ión.
La chica (pigen), la amistad (venskabet), la vez (gangen), la estación (stationen).

▪ Navne på øgrupper, firmaer og bogstaver.
Las Baleares (de Baleariske Øer), la b (b’et).
▪ Enkelte hunkønsord ender dog på -o. (Foto og moto er kort for fotografía og motocicleta).
La foto (fotografiet), la moto (motorcyklen), la mano (hånden), la radio (radioen).

▪ Mange professioner findes også i en hunkønsform med -a.
El doctor / la doctora (lægen), el abogado / la abogada (advokaten).

▪ Mange substantiver på -ista, -ante og -ente har samme form i begge køn.
Her ses forskellen udelukkende på artiklen.
El / la turista (turisten), el / la estudiante (den studerende).

▪ Substantiver, der begynder med betonet -a, er hunkøn og bøjes derefter, selvom kendeordet er hankøn. Dette skyldes, at man på spansk ikke udtaler to -a’er efter hinanden.
El agua fría (det kolde vand), el águila negra (den sorte ørn), el alma pura (den rene sjæl).

