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0. Introduktion 

 

Alla som någon gång har studerat nordsamiska vet att morfologin är komplicerad. 

Böjnings- och avledningskategorier signaleras inte endast med suffix utan också med 

processer inne i ordet som stadieväxling, omljud och vokalväxlingar. Dessutom bidrar 

villkor på de prosodiska domänerna, d v s stavelsen, foten och det prosodiska ordet, till 

att skapa prosodiskt betingade allomorfer, t ex
1
: 

 

 

(1) kausativ: -hit/-(a)httit 

(a) BORrat 'att äta'  BOrahit 'att mata'  

(b)  MUI’tit 'att minnas'  MUI'taLAH'tit  'att få någon att berätta' 

 

 

I (1a) är suffixet för kausativ  –hit, i (1b) är det –AH'tit. I (1a) är hela suffixet obetonat, i 

(1b) är suffixets första del betonad. Vi finner både i böjnings- och i avledningssystemet 

exempel på liknande allomorfväxling.  

I den här artikeln kommer jag att diskutera i vilken utsträckning vi kan beskriva den 

här allomorfväxlingen enbart med hänvisning till prosodiska regler och villkor; i 

synnerhet kommer jag att diskutera om det är stavelsestrukturen eller den metriska 

strukturen som bestämmer den prosodiskt betingade allomorfin.
2
 

 

 

 

1. Betoning och metrisk fot 

 

I traditionella beskrivningar av nordsamiskans fonologi ägnar man i allmänhet inte 

mycket utrymme åt betoningen. Reglerna brukar sammanfattas i två meningar (jfr. 

Korhonen 1988:39). 

 

(2)  I.  Primär betoning faller på första stavelsen, därefter sekundär betoning på  

varje udda stavelse.  

                                                           
1
 I exemplen återges betonad stavelse med kapitäler. Vad gäller stavningen har jag valt att bibehålla den 

nordsamiska stavningen med följande undantag: lång vokal dubbeltecknas, grad III får alltid gradtecken. 
2
För kommentarer och diskussioner tackar jag åhörarna vid symposiet, i synnerhet Lars-Gunnar Larsson, 

samt Trond Trosterud och Tomas Riad. Detta arbete är en delrapport från ett projekt finansierat av 

Riksbankens Jubileumsfond med titeln: "Nordsamiska verbavledningar: deras semantiska och 

grammatiska egenskaper".  Jag vill också tacka de samiska eleverna vid Karesuando lärcenter som ställt 

upp som informanter och svarat på mina frågor om betoning.  
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II.  Den sista stavelsen är i allmänhet obetonad.  

 

Korhonen (1988:39) säger till och med att: "Stress in Lapp is automatic". Även i senare 

beskrivningar brukar man i huvudsak anta att betoningen sker automatiskt. Det här är en 

beskrivning av uttalet av ett vanligt nordsamiskt ord enligt metrisk fonologi. (Anpassad 

efter Bye 1992, Hayes 1995.)  

 

(3)  Guldalit  'att lyssa' 

 

LEXIKON          FONOLOGISK KOMPONENT 

/guldɑlit/          Betoningsregler:    

 

a) fot = syllabisk troké 

                  

b) riktning: vänster  höger 

 

c) extrametriska stavelser är tillåtna 

 

d) betoningens placering påverkas ej av kvantitet 

 

När man gör beskrivningar med språkvetenskapliga modeller är utgångspunkten att det 

som är regelbundet och förutsägbart i ett språk skall höra till grammatiken och det som 

inte är förutsägbart måste återfinnas i ett lexikon. Sålunda antar man när det gäller 

ordbetoning att om den är regelbunden och förutsägbar ska regler för den finnas i 

grammatiken, och i de flesta modeller i en särskild fonologisk komponent. I (3) ser vi 

att de ljud som ett visst ord består av finns i lexikonet och i den fonologiska 

komponenten har vi regler för hur det här och andra nordsamiska ord betonas. 

 

Vad säger de här reglerna?  

a) Fot = syllabisk troké. En fot är en betoningsenhet. Den består av två stavelser, och 

den är en troké, d v s den första stavelsen är betonad och den andra obetonad.  

b) Riktning: vänster  höger. När vi delar in ett ord i fötter börjar vi från vänster och 

går till höger. 

c) Extrametriska stavelser är tillåtna. Om vi vid fotindelningen får en (obetonad) 

stavelse över behöver den inte ingå i en fot. 

 

Detta kan också åskådliggöras i ett diagram:  

 

(4)         W 

      

            
 

                     
GUL      da      lit 

 

'W' betyder ord, ' ' fot and ' ' stavelse.  
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Den sista regeln, d), i (3) säger att betoningens placering inte påverkas av kvantitet. 

Många språk är vad man kallar kvantitetskänsliga. En lätt stavelse är en öppen stavelse 

som innehåller en kort vokal. Alla andra stavelser är tunga. I ett kvantitetskänsligt språk 

sägs tunga stavelser attrahera betoning. Ibland formuleras det som att "en tung stavelse 

inte kan förekomma i en obetonad position i en fot" (Hayes 1995:54).  Lägg märke till 

att den här definitionen inte säger något om en betonad stavelse.  

Ett exempel på ett kvantitetskänsligt språk är latin. I latin påverkar därför en stavelses 

tyngd betoningens placering. Om vi bara har lätta stavelser hamnar betoningen på tredje 

stavelsen från slutet. (I traditionella grammatikor kallar man detta för 

antepenultimaregeln.)  Om den näst sista (penultima) är tung hamnar betoningen i stället 

där. Den sista stavelsen är extrametrisk och kan vara lätt eller tung: 

 

(5)  (a)   antepenultima 

              al[TISsi]φmus 'högst, [NUme]φrus 'tal', [Ope]φra 'arbeten' 

 

           (b)  penultima 

              [voCĀ] φtus 'kallad', [dicTĀ]φtor, [miNIS]φter 

 

I (5a) ser vi exempel där fotens sista stavelse är lätt, och betoningen faller på närmast 

föregående stavelse, oavsett om den är tung eller lätt. I altissimus är den föregående 

stavelsen tung, eftersom stavelsen är sluten. I numerus och opera är den betonade 

stavelsen lätt. I (5b) däremot så faller betoningen på fotens sista stavelse, eftersom den 

är tung, och oberoende av den föregående stavelsens tyngd.  

 Enligt definitionen ovan så är nordsamiskan inte ett kvantitetskänsligt språk. Nedan är 

några exempel på ord som visar det. 

 

(6a)    [MÁÁNnáá]φ      'barn'   

     [VUODjiit]φ      'att köra, driva'   

     [VIESsuu]φ      'hus'  

[SÁÁme]φ [SEAR'vii]φ   'sameförening' 

   

(b)    [JEARrat]φ      'fråga' 

     [DUUL'kot]φ      'att tolka' 

     [RIIŊ'get]φ      'att ringa' 

   

(c)    [GAHpiir]φ      'mössa'   

[ČOH'káát]φ      'att sitta' 

     [ČUOR’vuut]φ     'att ropa' 

 

(d)    [MAniin]φ       'varför' 

     [GUla]φ       'hör-IMP 2 P'   

     [BOra]φ [MUsa]φ    'mat-ACK/GEN.SG'   

 

(e)    [BEATna]φ ga     'hund-ACK/GEN.SG' 

     [VEAHke]φ hit     'att hjälpa'   

     [BOra]φ [MUsai]φ guin  'mat-KOM.PL'  
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Alla ord i (6a) innehåller obetonade långa/tunga stavelser. I (6b) har orden en 

obetonad stavelse som innehåller en kort vokal och en konsonant i final position och i 

(6c) en obetonad stavelse som innehåller en lång vokal och en konsonant i final 

position. Orden i (6d) visar exempel på ord där de betonade stavelserna är lätta. 

Slutligen i (6e) har vi ord med en extrametrisk stavelse, som alltså inte får någon 

betoning. Lägg särskilt märke till det sista ordet BOraMUsaiguin, där betoningen faller 

på den lätta stavelsen -MU- trots att den följande är tung. 

 

 

2. Minimala ordvillkoret 

 

Foten har betydelse också när det gäller att definiera ett prosodiskt ord. Ett prosodiskt 

ord skiljer sig från en vanlig ordform genom att s. k enklitiska ord, d v s ord som saknar 

betoning, inkluderas i det prosodiska ordets domän. Exempel: (latin) POpulus 'folk' med 

betoning på antepenultima. Om det enklitiska que 'och' tillfogas blir betoningen 

popuLUSque. Vad gäller de s.k. enklitiska partiklarna i nordsamiska är det tveksamt om 

de verkligen är enklitiska; de förefaller inte påverka betoningsförhållandena. 

McCarthy & Prince ((1986) 1996) argumenterade att det i många språk finns ett 

villkor som säger att ett ord måste innehålla en fot. Det brukar kallas för minimala 

ordvillkoret (Minimal Word Constraint). Detta villkor gäller också för samiskan. 

Villkoret gäller bara s.k. lexikala ord, d v s verb, substantiv och adjektiv. Funktionsord 

såsom pronomenet mon 'jag' och konjunktionen ja 'och' kan vara enstaviga. Två verb 

räknas också till funktionsorden, nämligen kopulan och negationshjälpverbet och av 

dessa finns enstaviga former, men alla andra ord lyder under minimala ordvillkoret. 

Villkoret syns tydligast i lånord. Monosyllabiska ord som lånas in i samiskan får en 

extra stavelse; oftast genom tillägg av ett /a/. 

 

(7)     TOARD'na  'torn' 

 RIS'ka    'frisk' 

 BAŊ'ku   'bank' 

 

Genom att lägga till en vokal får vi en fot, närmare bestämt en syllabisk troké, och vi 

uppfyller det minimala ordvillkoret. 

 

 

3. Prosodiskt betingad allomorfi 

 

Den fråga jag nu ämnar diskutera är huruvida allomorfin betingas av stavelsestruktur 

eller betoningsförhållande. Jag kommer huvudsakligen att ta exempel från verbets 

avlednings-morfologi. 

 I beskrivningar av samiskans grammatik (Nickel 1990; Nielsen 1926-29) brukar de 

nordsamiska verben delas in i tre grupper: jämnstaviga, uddstaviga och sammandragna 

(även kallade kontrakta). De jämnstaviga (8a) slutar alla på vokal. Enligt Nickel 

(1990:44) består de uddstaviga (8b) av en stam som slutar på konsonant plus en 

"bindevokal". De sammandragna verben kan ses som ett blandat paradigm, de flesta 

former har en stam som slutar på vokal, några former har en konsonantstam. 
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(8a)  BOAHti-  'komma' 

(b)    MUI'tal-i-  'berätta' 

(c)    GIL'lá-, GIL'láj-i- 'lida' 

 

 Nickel kallar det /i/ som uppträder efter en konsonantstam och före infinitivändelsen 

-t för "bindevokal". Exakt vad det innebär är inte riktigt klart. Men om /i/ inte är en del 

av stammen så skulle vi i stället för den traditionella indelningen ovan kunna dela in 

verben i vokalstammar och konsonantstammar.   

 Låt oss alltså anta att de nordsamiska verbstammarna antingen slutar på vokal eller 

konsonant. Det /i/ som Nickel kallar "bindevokal", och som uppträder direkt före 

infinitivändelsen -t i (9a) antar vi här vara en kort epentetisk vokal som fogas in för att 

förhindra att vi får ett ord som slutar på två konsonanter (9b). 

 

(9a)  MUI'talit   'att berätta' 

(b)   *MUI'talt 

 

Ett samiskt ord kan inte sluta på två konsonanter. Vi antar således att det finns ett 

villkor på stavelsestrukturen som medför att en vokal infogas omedelbart framför 

infinitivändelsen -t i (9a); vilkoret kan formuleras som i (10).  

 

(10)     Fonotaktiskt villkor: Ett samiskt ord får sluta på högst en konsonant.  

 

Låt oss nu titta på några andra exempel där det förefaller som om en epentetisk vokal 

infogas för att uppfylla villkor på stavelsestrukturen.  

Om ett avledningssuffix består av en konsonant eller ett konsonantkluster så fogas 

normalt en vokal in mellan en konsonantstam och suffixet. 

 

(11a)    BUOH'cá- 'att bli sjuk' + st- + -t INFINITIV  BUOH'cástit   

'att plötsligt bli sjuk’  

 

(b)      MUI'tali- 'att berätta' + st- + -t INFINITIV   MUI'taLEAS'tit  

’att berätta lite snabbt' 

*MUI'talstit 

 

I (11a) har vi ett verb med vokalstam. Vi lägger till suffixet -st- som semantiskt innebär 

att något tar kortare tid än normalt, vi behöver en infinitivändelse -t, och så skjuter vi in 

den epentetiska korta vokalen  -i-.  

I (11b) läggs samma suffix till en konsonantstam på -l-.  Formen *MUI'talstit är 

ogrammatisk. Vi antar att det beror på att den innehåller ett otillåtet kluster /lst/. I den 

grammatiska formen har en epentetisk vokal fogats in mellan konsonantstammen och 

suffixet. Eftersom den epentetiska vokalen hamnar i en position som får betoning, så 

realiseras den som en diftong. 

 

(12)      Fonotaktiskt villkor:  *C]φCC 
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Det fonotaktiska villkoret i (12) säger att vi inte kan ha ett kluster i vilket ingår en 

konsonant i fot-final position, omedelbart följd av två andra konsonanter.  

Sekvensen /-lst-/ är däremot tillåten fot-medialt: 

 

(13)     BOLstara 'madrass-GEN.SG' 

 

Också när man har suffix som består av en stavelse kan man foga in en vokal mellan 

konsonantstammen och suffixet.  

 

(14a)    GIL'láá-  'att lida' + muš      GIL'láámuš 'lidande'  

(b)  GOlah- 'att bruka pengar' + muš   GOlaHEAmoš  

                                   'något att bruka pengar på' 

  *GOlahmoš 

 

(15a)    BOAHtii- 'att komma' + ba '3P.DU.PRES'    BOAHtiiba 'de-två kommer'  

(b)  VEAHkeh- 'att hjälpa' + ba '3P.DU.PRES'  VEAHkeHEAba 'de två hjälper' 

* VEAHkehba 

 

I (15) har vi ett exempel från böjningssystemet. Det är emellertid troligt att det rör sig 

om samma process som i fallen med avledningssuffix.  

Vi såg ovan i (11) att vi har två realisationer av den epentetiska vokalen i 

nordsamiskan. Den realiseras som kort /i/ i obetonad ställning och som en diftong i 

betonad. Den betonade epentetiska vokalen dyker också upp i (14b) och (15b). Vi har 

förut visat att nordsamiska inte är ett kvantitetskänsligt språk, så därför skulle man 

kunna tycka att det skulle gå lika bra med den korta epentetiska vokalen /i/, som då 

skulle bli betonad. Emellertid är det vanligt i språk att betoning medför att en stavelse 

blir förlängd; det är det "omarkerade fallet". Även om nordsamiskan inte är ett 

kvantitetskänsligt språk, ser vi här ett exempel på att det som är omarkerat i den 

universella grammatiken kan slå igenom i ett sådant här fall. 

Låt oss nu titta på vad som händer om vi har ett tvåstavigt avledningssuffix. 

I stället för att infoga en epentetisk vokal mellan en konsonantstam och ett suffix som 

börjar på konsonant, kan vi anpassa suffixets form så att det uppfyller de villkor som 

gäller på stavelsestrukturer. I (16) har vi ett exempel med passivering av verb
3
. 

 

(16a)   SAhe- 'att såga' + PASSIV     SAheJUV'vot 'att sågas' 

 

(b)    MUI'tal- 'att berätta' + PASSIV  MUI'taLUV'vot     'att berättas' 

   *MUI'taLEAJUV'vot  

    *MUI'taliJUV'vot   *MUItalJUV'vot 

 

I allmänhet kan ett tvåstavigt avledningssuffix, som börjar med en konsonant, endast 

läggas till en vokalstam. Det kan dock förekomma ― även om det är ovanligt ― att ett 

sådant tvåstavigt suffix läggs direkt en konsonantstam
4
: 

 

                                                           
3
 Passivsuffixet brukar räknas som avledningssuffix i samiskan.  

4
 Exemplet härstammar från Nielsen (1926-29:262, fotnot) och enligt honom förekommer det i Karasjok 

och Polmak. Nielsen säger uttryckligen att det är utan ”endevokal”. 
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(17a) BORrat 'att äta' + STUVvat DESIDERATIVA    BOraSTUVvat 'att ha lust att äta' 

 

(b) NÁI’talit 'att gifta sig + STUVvat DESIDERATIVA  NÁI’talSTUVvat  

    'att ha lust att gifta sig' 

    *NÁI’taLEAStuvvat 

 

Lägg märke till att vi i (17b) får exakt ett sådant konsonantkluster som vi i (11b) 

konstaterade gav en ogrammatisk form.  

Låt oss här göra en utvikning och se vad som händer om vi försöker stapla flera 

avledningar på varandra. Till den avledda formen i (17a) kan fogas en ny avledning. Om 

vi avleder den med adjektivsuffixet –(a)hkis
5
, smälter suffixen samman genom att vi 

endast behåller den första stavelsen av det första suffixet och den sista stavelsen av det 

andra suffixet.  

 

(18)  BORrat 'äta' + STUVvat DESIDERATIV   

BOraSTUVvat 'ha lust att äta' + ADJEKTIV   

BOraSTUHkis 'benägen att vilja äta' 

 

I (19) har vi ett verb som är avlett med suffixet –hallat. Det ger en betydelse som jag 

skulle vilja kalla för ”oturspassiv”. Till detta kan läggas ett KAUSATIV-suffix –(a)h'tit. 

Kausativ-suffixets allomorf -hit kan inte användas. (Jfr. exempel (1).) 

 

(19)  DOARrut 'slå' + OTURSPASSIV  

   DOroHALlat 'att ha oturen att bli slagen' + KAUSATIV  

   DOroHAH’tit 'att få någon att bli slagen' 

   *DOroHALlahit 

 

Också här ser vi att suffixen stympas och bara den första stavelsen blir kvar av det 

första suffixet. 

I (20) hur ett aktivt verb först passiveras och sedan nominaliseras: 

 

(20)   LOHkat 'att läsa' + PASSIV   

LOH'koJUVvot  'att läsas' + VERBALNOMEN   

LOH'koJUPmi  'det att läsas’  

 

Vid nominalisering stympas passivändelsen –JUVvot, och bara den första stavelsen 

blir kvar. Till dessa läggs nominaliseringssuffixet –pmi.  

I (21) har vi ett exempel på ett adjektiv som är avlett med –HEAPmi, till detta läggs en 

verbavledning –UVvat som ger en inkoativ betydelse. 

 

(21)   LIH’ku 'lycka' + HEAPmi  

    LIHkuHEApmi 'olycklig' + UVvat  

    LIHkuHUVvat 'att bli olycklig' 

 

                                                           
5
 Det ska påpekas att flera av avledningssuffixen håller på att försvinna. Mina informanter kände inte till 

just det här suffixet, men det finns hos Nielsen och hos Nickel.  
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I det avledda ordet i (21) finns det bara ett ljud /h/ som skvallrar om att här finns 

resten av ett adjektivsuffix.  

Ett annat exempel är (22), där vi har lyckats foga ytterligare en avledning till ordet, 

nämligen FREKVENTATIV-suffixet -(a)ddat. Vi kan här inte använda den FREKVENTATIV-

suffixets allomorf -dit. 

 

(22)   MIELla 'sinne' + HEAPmi  

    MIElaHEApmi 'en som har mist förståndet' + UVvat  

    MIElaHUVvat 'att mista förståndet' + FREKVENTATIV  

    MIElaHUDDat 'att mista förståndet flera gånger, att bete sig som en dåre' 

    * MIElaHUVvadit 

 

 

I (22) kvarstår ― liksom i (21) endast /h/ som skvallrar om resten av ett adjektiv-

suffix och  av inkoativ-suffixet -uvvat finns bara den första vokalen kvar. 

Exemplen tyder på att en avledd stam inte kan vara hur lång som helst. I avsnitt 2 såg 

vi att samiska ord lyder under minimala ordvillkoret. Det tycks som om ett liknande 

villkor gäller för den del av ett ord som utgörs av avledningssuffix. Låt oss därför anta 

ett villkor, som vi kan kalla för maximala avledningsvillkoret som gäller för avledda 

samiska nomen och ord
6
:  

 

(23)   Maximala avledningsvillkoret  

Avledningsdelen i ett ord får ej överstiga en troké  

 

Eftersom de flesta ordrötter i samiskan är tvåstaviga så följer att en ordstam, d v s rot 

plus avledning är högst fyra stavelser lång, eller två syllabiska trokéer. En samisk 

ordform kan däremot vara längre eftersom man kan lägga till böjningsändelser.  

Motexempel till det vi nyss har sagt är följande exempel där vi genom att avleda ord 

med suffixen –vuohta NOMEN och –(š)goahtit INKOATIV åstadkommer femstaviga 

ordstammar. 

 

(24a)  BUORre 'god' + VUOHta NOMEN BUORreVUOHta 'godhet' 

(b) LIHkohis 'olycklig' + VUOHta NOMEN  LIHkohisVUOHta 'olycklighet' 

 

(25a)  GULlat 'att höra' + INKOATIV  GUlLaGOAHtit 'att börja tycka om' 

(b) MUI'talit 'att berätta' + INKOATIV  MUI'tališGOAHtit 'att börja berätta' 

(c) NAI'talit 'att gifta sig' + INKOATIV  NAI'tališGOAHtit 'att börja att gifta sig' 

 

Ordstammarna i (24b) och (25b-c) är inte bara femstaviga, de visar också avvikelser 

från det normala betoningsmönstret, i och med att de saknar betoning på tredje stavelsen 

men i stället får betoning på den följande, d v s på suffixets första stavelse. Suffixet -

vuohta är etymologiskt samma ord som det finska vuosi ’år’ som i finska är ett 

                                                           
6
 Det är i samiskan inte helt lätt att avgöra vad som är böjning och vad som är avledning. Om adjektivets 

former vid komparation räknas som avledningar, finns motexempel bland adjektivens superlativer, ex: 

lihkolaččamus 'lyckligast'. Jag vill dock hävda att villkoret gäller för de flesta substantiv och verb. Jag 

antar också – i enlighet med optimalitetsteorin (Prince & Smolensky 1993) - att villkoren inte är absoluta 

utan att brott mot dem kan förekomma.  
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självständigt ord (Lazar 1975). Vuohta förekommer inte som ett självständigt ord i 

samiska, men man kan anta att det här rör sig om en historisk sammansättning. 

Avledningssuffix uppstår ofta genom att efterled i sammansatta ord mister sin 

självständiga ställning, och så småningom också sin egen huvudbetoning, så att de 

hamnar inom förledets prosodiska domän. Suffixet -vuohta tycks inte helt ha fullföljt 

utvecklingen till suffix, eftersom det har kvar sin egen huvudbetoning och prosodiska 

domän. Möjligen kan man också för -(š)goahtit anta en liknande förklaring (jfr. 

Sammallahti 1977). Om vi betraktar -vuohta och -(š)goahtit som suffix måste vi anta att 

huvudbetoningen är markerad i lexikonet.  

Låt oss nu gå tillbaka till den epentetiska vokalen som vi diskuterade i exemplen (9) – 

(12). Vi har ovan definierat ett villkor som råder över avledningssuffix, det maximala 

avledningsvillkoret, och vi har också sett att ett villkor på fonotaktisk struktur tycks 

orsaka att en epentetisk vokal infogas för att förhindra att en fotfinal konsonant bildar 

ett kluster med två efterföljande konsonanter. Vi har också sett att det förefaller som om 

brott mot villkoret på fonotaktisk struktur kan förekomma, eftersom vi får formen 

NAI’talSTUVvat ’att ha lust att gifta sig’. Hur förklarar vi detta?  Som jag ser det finns det 

två möjligheter: 

 

Alternativ I: Vi kan som i Optimalitetsteori (Prince & Smolensky 1993) rangordna 

våra villkor. Det är viktigare att lyda det maximal avledningsvillkoret än att lyda 

villkoret *C]φCC.  

 

Alternativ II: Vi antar att de verb vi hittills har antagit vara konsonantstammar 

verkligen är  trestaviga/uddstaviga verb. Eftersom stammen redan slutar på en vokal, 

finns inget behov av epentetiska vokaler.  

 

Alternativ II innebär att vi blir tvungna att förklara varför vokalen faller framför det 

tvåstaviga suffixet –stuvvat.  

 

(23)   *NÁI’taLEAStuvvat *NÁI’taLIStuvvat 

 

En möjlighet är att anta att de tvåstaviga suffixen är markerade för betoning i 

lexikonet. I så fall så kan vi anta att en stavelse som omedelbart föregår suffixet 

bortfaller genom synkope.  

 

(24)   *NÁI’tal(i)STUVvat 

 

Det avledda verbet NAI’talSTUVvat är ovanligt; det förekommer inte i alla dialekter och 

det kan tyckas riskfyllt att bygga en teori om vad som betingar den prosodiskt betingade 

allomorfin på detta verb. Helt klart är att för att avgöra frågan behövs ett mer 

omfattande fältarbete som också inkluderar en större uppsättning avledningssuffix. 

Exemplen i det här avsnittet har dock tjänat till att belysa en grundläggande fråga: Om 

vi antar att verb av typen NAI’talit är trestaviga så förefaller det som vi också måste anta 

att tvåstaviga avledningssuffix har en inherent betoning, d v s deras betoning är 

markerad i lexikonet. Om vi i stället antar att verbet NAI’talit har en stam som slutar på 

konsonant, kan vi också anta att det är stavelsestrukturen som betingar allomorfin och 

betoningen kan klaras av i den fonologiska komponenten.  
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4. Primär betoning 

 

Efter att ha diskuterat den sekundära betoningen, vill vi för fullständighetens skull också 

diskutera den primära betoningen. I ett nordsamiskt ord faller huvudbetoningen på 

första stavelsen. För att fastställa om den primära betoningen utdelas i lexikonet eller i 

den fonologiska komponenten, ska vi titta närmare på sammansättningar och på lånord.  

 

 

4.1. Sammansättningar 

 

I sammansatta ord får vi som i många andra språk betoning på första stavelsen i varje 

orddel. Varje orddel utgör alltså en egen prosodisk domän. Huvudbetoningen faller på 

första ledet, bibetoning på andra ledets första stavelse: 

 

(25) AR'vii 'regn'  + ČAL'bmii 'öga'   AR'veČAL'bmii' regndroppe' 

 ÁÁL'guu 'början' + OAHpahus 'undervisning'  ÁÁL'goOAHpahus   

                      ’nybörjar-undervisning' 

  JOHtolat 'trafik' + MEAR'ka 'märke'  JOHtolatMEAR'ka 'trafikmärke' 

 

 Det finns ett stort antal sammansättningar där en obetonad stavelse försvunnit genom 

apokope. Detta inträffar exempelvis vid s.k. dubbel sammansättning:  

 

(26) SOTnabeai' SKUV'la 'söndagsskola' (SOTnaBEAI'vi 'söndag' + SKUV'la 'skola') 

  SÁÁmegiel' GIR'ja 'samiskspråkig bok' (SÁÁmeGIEla ' samiskspråkig' +  

                             GIR'ja 'bok') 

 

 Exemplen i (26) visar att då apokope inträffar i ett sammansatt ords andra led, 

förlorar den föregående stavelsen sin betoning. 

 Apokope kan också inträffa i ett sammansatt ords första led, som i (27). Då förlorar 

inte den första stavelsen sin betoning, utan den står kvar som en s.k. degenererad fot, d v 

s en fot som bara består av en stavelse. Man väntar sig att betoningsmönstret skulle 

ändras ― men så är inte fallet. De följande orden har huvudbetoning både på första 

stavelsen och bibetoning på andra stavelsen: 

 

(27)  RIS'TÁÁH'čii 'gudfar'  ( RIS'ta 'kors' + ÁÁH'čii 'far') 

  SOAHTOLMmáái 'soldat' ( SOAHtii 'krig' + OLMmáái 'man')  

  VUOSÁÁR'ga  'måndag' (eg. första vardagen) ( VUOSta 'först' + ÁÁR'ga 'vardag') 

  VILBEALlii 'manlig kusin' ( VIEL'ja 'bror' + BEALlii 'halv') 

  

Det förefaller alltså som en initial huvudbetoning är obligatorisk.  

 Andra exempel som visar det är sammansättningar med ieš 'själv'. Enstaviga ord har 

ingen egen betoning, såvida de inte används emfatiskt. Om delarna i en sammansättning 

endast har den betoning de har i lexikonet så borde därför sammansättningar med ieš 

som första led inte ha någon betoning på ieš. Så är inte fallet. Följande ord har betoning 

både på första stavelsen och andra stavelsen. 
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(28)  IEŠDOVduu 'självkänsla' 

  IEŠLÁÁgáán  'säregen' 

  IEŠLÁÁgááš 'säregen' 

  IEŠOAIVvat ' egensinnig' 

  IEŠVUOHta 'egenskap' 

 

 

4.2 Lånord 

 

Då ett främmande ord med huvudbetoning på en annan stavelse än den första lånas in i 

samiskan, behåller i allmänhet ordet sin ursprungliga betoning som bibetoning. Den kan 

då  falla på fjärde eller femte stavelsen. Huvudbetoningen följer huvudregeln för 

samiska och faller på första stavelsen.  

 

(29) DEparteMEANta ’departement’ 

  INStituŠUVDna ’institution’ 

  MAtemaTIHKka ’matematik’ 

  OperaŠUVDna ’operation’ 

  TEMperaTUVra ’ temperatur’ 

 

(30) Ord på -eret 

  SPEsialiSEEret ’specialisera’ 

  SUBstantiVEEret ’substantivera’ 

  TEoretiSEEret ’ teoretisera’ 

 

 I de fall där ett trestavigt lånord i det långivande språket har huvudbetoning på andra 

stavelsen, behålls också det långivande språkets betoning som bibetoning. Ordet får 

dessutom betoning på första stavelsen. Det är svårt att avgöra vilken av dessa som är 

starkast. 

 

(31) KANTUVra ’kontor’ 

  STÁÁŠUVDna ’station’ 

  HOTEALla ’hotell’ 

  NAŠUVdna ’nation’ 

  TOMÁÁHTta ’tomat 

  VERŠUVDna ’version’ 

 

 Det kan ligga nära till hands att anta att betoningen har förskjutits till första 

stavelsen. Att så inte är fallet utan att det långivande språkets betoning finns kvar 

framgår av att stadieväxling fortfarande äger rum mellan andra och tredje stavelsen, och 

att vokalen framför lokativändelsen –s är a, inte i, som man skulle vänta sig om ordet 

helt bytt böjningsmönster. 

 

(32a) BÁÁRDni lea HOTEALlas. ’Pojken är på hotellet’ 

  *BÁÁRDni lea HOTEALlis 
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(b)  OLMmáái lea STÁÁŠUVNnas ’Mannen är på stationen’ 

  *OLMmáái lea STÁÁŠUVNnis 

 

 Slutsatsen av den här avsnittet är att den första stavelsen i ett nordsamiskt ord alltid 

får betoning. Vi kan därför anta att betoningen utdelas i den fonologiska komponenten 

(jfr End Rule, Prince 1983).  

 

 

 

5. Slutsatser 

 

I den här uppsatsen har jag diskuterat huruvida det är stavelsestrukturen eller den 

metriska strukturen som styr allomorfin i nordsamiska. Man kan konstatera att det 

behövs vidare studier för att fastslå detta. Vidare har jag föreslagit ett villkor som säger 

att ett avledningsled får omfatta högst en troké. Slutligen har vi har fastställt att den 

primära betoningen hör hemma i den fonologiska komponenten: Den första stavelsen i 

varje ord är betonad.  
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