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Eksistensen af kopuladrop (eller nulrealisering af kopula) og anden reduktion af ordet er er
velkendt på dansk (P. A. Jensen, 2012), og flere studier har forsøgt at anskue fænomenet fra en
interaktionel vinkel. Der har været mindre fokus på reduktion og nulrealisering af ordet har,
men det ér dokumenteret på dansk (Kristensen et al., 2017; Schachtenhaufen, 2012). Lignende
fænomener kan ses på andre sprog: bortfald af ha er i høj grad grammatikaliseret på svensk
(Bäckström, 2020), mens sammentrækninger af mange typer er velkendte på engelsk (Labov,
1969).
Har og er (og evt. andre former af dem) har både forskelle og ligheder, fx bruges begge som
hjælpeverber i dannelsen af perfektum, og de har både leksikalske og grammatiske betydninger.
Kopuladrop er både betinget af det foregående ords fonetiske træk og sætningens syntaktiske
træk, fx ved ordstilling og tryk (P. A. Jensen, 2012). Puggaard (2020) diskuterer muligheden for
at se anderledes på de syntaktiske relationer i sætninger med kopuladrop. J. S. Jensen (2021) og
Kjær et al. (2020) undersøger hvilke handlinger kopula bruges i, og finder at vurderinger er
særligt hyppige.
Baseret på tilfælde fra samtaledata præsenterer jeg observationer om brugen af
konstruktioner med (evt. nulrealiseret) er og har, hvilke interaktionelle sammenhænge og
handlinger de forekommer i, og hvilke kontraster de kan være en del af. Dette vil jeg forsøge at
relatere til den tidligere litteratur om vurderinger (fx Garly, 2019) og give en mere detaljeret
beskrivelse af de relevante typer vurderinger i relation til systemet for vurderinger, i forsøget
på at se relationer mellem de interaktionelle funktioner for har og er. Særligt relevant er brugen
af har i vurderinger samt tilstedeværelsen af tryk på har/er, plus mulige ligheder i de formater
der indeholder vurderende adjektiver, participier eller andet med har/er. Vurderende
handlinger kan også udføres via spørgende formater, faste konstruktioner eller uden bestemt
format ved fx citat-framing.
Sådanne syntaktiske formater på sætningsniveau er ofte den måde interaktionelle funktioner
er blevet beskrevet på, evt. sammen med ordstilling og/eller bestemt leksikalsk materiale. Jeg
vil diskutere betydningen af dem og af fonologiske processer som kopuladrop for beskrivelsen
af handlingsformaterne. Interaktionelle funktioner er altså relevante for den overordnede
forståelse af de syntaktiske funktioner i kopulasætninger (jf. Bybee & Thompson, 2022 for
engelsk) og giver nye perspektiver på de syntaktiske relationer, og jeg vil argumentere for
interaktionens rolle i forståelsen af sproglige enheder og relationer.
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