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1 Introduksjon 

Temaet for oppgaven er interrogative setninger i sørsamisk
1
, hvor jeg vil undersøke og 

analysere direkte og indirekte spørresetninger etter generativ grammatisk teori
2
.  

Jeg vil undersøke dannelsen av spørresetninger og hvilke syntaktiske prosesser som skjer i 

forbindelse med spørring. Interrogative setninger står sentralt når det gjelder syntaktiske 

forhold i sørsamisk. Dette er et område som ikke er undersøkt, og som jeg mener er viktig 

blant annet i forbindelse med språkundervisning, læremiddelproduksjon og oversettelses-

arbeid samt i forbindelse med bruk av språket i muntlig kommunikasjon. 

I del 2 tar jeg utgangspunkt i følgende gruppering av spørresetninger; a) ja/nei-spørsmål,       

b) hv-spørsmål og c) indirekte spørsmål og undersøker hvordan de interrogative operatorene i 

CP virker for de ulike typene spørresetninger. I del 2.3 beskrives noen viktige prinsipper og 

begrensninger for syntaktiske flyttinger. 

I sørsamisk får vi i visse tilfeller inversjon mellom subjektet og det finitte hjelpeverbet ved at 

hjelpeverbet flytter til C-posisjon, men ikke alltid, mens finitte hovedverb aldri flytter til C.  

Ja/nei-spørsmål behandles i del 3. Jeg vil undersøke hvordan spørsmålstrekket <Q> i C-

posisjon virker ved dannelse av setninger i så vel enkle som komplekse tempus: 

(1)  a. Aanta Læjsam dåerede?   

  A:Nom L:Akk følge:Prs.3s  

                      ‘Følger Anders Lisa?’ 

 b. Aanta sæjhta Læjsam dåeriedidh?   

  A:Nom ville:Prs.3s L:Akk følge:INF 

                      ‘Vil Anders følge Lisa?’ 

Videre kommer jeg til å diskutere hvordan spørsmålstrekket <Q> i C-posisjon virker i 

setninger der det skjer inversjon mellom subjektet og hjelpeverbet: 

 

                                                           
1
 Oppgaven er basert på eksempler fra nyere og eldre trykte kilder. 

2
 Grunnlaget for generativ grammatikk er at alle mennesker har en medfødt genetisk betinget evne som gjør oss i 

stand til å lære språks grammatiske systemer (Chomsky i Åfarli & Eide 2003: 17-18). Selv om språk er 

forskjellige er det også store grunnleggende likheter som lar seg forklare ut fra universelle prinsipper, også kalt 

universalgrammatikken (UG) (Åfarli & Eide 2003: 13-23). 
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(2)  Sæjhta Aanta Læjsam dåeriedidh?    

  ville:Prs.3s A:Nom L:Akk følge:INF  

               ‘Vil Anders følge Lisa?’ 

Tilsvarende undersøkelser foretas for setninger med aspektuelt hjelpeverb lea-. I tillegg 

undersøkes noen negerende setninger og setninger med foranstilt interrogativ markør.  

Hv-spørsmål behandles i del 4. Her vil jeg undersøke hvordan spørsmålstrekket <Q> i C 

virker, sammen med hv-trekket <hv> i C som påvirker flytting av hv-frasen til <Spec, CP>. I 

denne delen analyseres setninger i enkle tempus som etterspør så vel subjektet som objektet: 

(3)  a. Gie Læjsam dåerede?   

  hvem:Nom L:Akk følge:Prs.3s  

                      ‘Hvem følger Lisa?’ 

 b. Giem Aanta dåerede?    

  hvem:Akk A:Nom følge:Prs.3s  

                      ‘Hvem følger Anders?’ 

Tilsvarende for komplekse tempus hvor objektet etterspørres: 

(4)  a. Giem Aanta sæjhta dåeriedidh?    

  hvem:Akk A:Nom ville:Prs.3s følge:INF  

                      ‘Hvem vil Anders følge?’ 

Og der det skjer en inversjon mellom subjektet og hjelpeverbet: 

 b. Giem sæjhta Aanta dåeriedidh?    

  hvem:Akk ville:Prs.3s A:Nom følge:INF  

                      ‘Hvem vil Anders følge?’ 

Tilsvarende undersøkelser foretas for setninger med aspektuelt hjelpeverb lea-, samt at det 

vises eksempler på dannelse av negerende hv-spørsmål.  

I del 5 undersøkes prinsipper for adjungering av adverbialer inn i setningsstrukturen og 

forhold som berører ordrekkefølgen i setninger med adverbialer, i del 5.1 for ja/nei-spørsmål 

og i del 5.2 for hv-spørsmål. For hv-spørsmål undersøkes om det er noen forskjeller når det er 

adverbialer som etterspørres, i forhold til når det er subjekt eller objekt som etterspørres.  
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I del 6 behandles indirekte spørsmål. Her undersøker jeg om det foreligger samme 

mekanismer for syntaktiske flyttinger i indirekte spørsmål som for direkte spørsmål. Det vil si 

om, og eventuelt hvordan, spørsmålstrekket <Q> i C fungerer for denne typen spørresetninger 

og hvordan hv-trekket <hv> motiverer hv-frasen til å flytte til undersetningens <Spec, CP>.  

I del 7 vil jeg undersøke hvilke grammatiske vilkår og kriterier som er knyttet til setnings-

konstituentenes flyttinger i setningsstrukturen. I denne delen testes indirekte spørsmål i 

forhold til kriterier for når setninger er grammatiske og når de ikke er grammatiske i henhold 

til prinsippet om relativisert minimalitet, subjasensvilkåret og forskjellige øy-restriksjoner. 

I del 8 følger en nærmere omtale og drøfting av kildebruk og begrensninger i kildematerialet. 

Videre drøftes forhold omkring dialektale forhold, fravær av muntlige kilder og så videre. Til 

slutt følger en vurdering av de viktigste resultatene jeg har funnet samt hvilke begrensinger 

jeg ser i forhold til hvilke konklusjoner som kan trekkes.  

I avsluttende del 9 følger et sammendrag og en sammenfatning av konklusjonene som jeg har 

funnet gjennom dette arbeidet. 

 

2 Spørresetninger 

2.1 Gruppering 

Det er vanlig å klassifisere interrogative setninger i følgende hovedgrupper (Radford 1988: 

462-464):  

a. Ja/nei-spørsmål: 

Denne gruppen er spørsmål som kan besvares med ja eller nei, her setning (1) a, repetert som 

setning (5): 

(5)  Aanta Læjsam dåerede?   

 A:Nom L:Akk følge:Prs.3s  

               ‘Følger Anders Lisa?’ 

Ja/nei-spørsmål utgjør hovedsetninger som danner direkte spørsmål. Disse vil bli behandlet i 

oppgavens del 3 og del 5.1.  
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b. Hv-spørsmål: 

Den andre gruppen er spørsmål med foranstilt spørreordsfrase som etterspør for eksempel 

objektet i setningen, her setning (3) b, repetert som setning (6): 

(6)  Giem Aanta dåerede?     

 hvem:Akk A:Nom følge:Prs.3s   

               ‘Hvem følger Anders?’ 

Hv-frasen kan etterspørre subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og adverbial. 

Hv-spørsmål utgjør hovedsetninger som danner direkte spørsmål. Disse vil bli behandlet i 

oppgavens del 4 og del 5.2.  

c. Indirekte spørsmål: 

I indirekte spørsmål er spørrestrukturen innføyd i en underordnet setning, som er komplement 

til et verb, som danner predikat som tar hv-spørsmål (Grimshaw 1979: 303-305), for 

eksempel
3
:  

(7)  Piere gihtji gie staarese Læjsam dåeriedi.   

 P:Nom spørre:Prt.3s  hvem:Nom by:Ill  L:Akk følge:Prt.3s 

               ‘Per spurte hvem som fulgte Lisa til byen.’ 

Indirekte spørsmål vil bli behandlet i oppgavens del 6 og testet med hensyn til 

grammatikalitet i del 7. 

2.2 Interrogative operatorer i CP 

I følge Åfarli & Eide synes tre språkhandlingstyper å være basale; påstand, spørsmål og ordre 

(Åfarli & Eide 2003: 74). C-projeksjonen er fylt av en språkhandlingsoperator som angir om 

setningen er en påstand (deklarativ setning <dekl>), et spørsmål (interrogativ setning 

<interrog>) eller en ordre (imperativ setning <imp>) (Åfarli & Eide 2003: 74). 

Spørresetninger har en abstrakt språkoperator <interrog> i C-posisjon. Dette spørsmålstrekket 

i C-posisjon kaller jeg heretter <Q>. Det er dette trekket som påvirker dannelse av spørsmål, 

både ja/nei-spørsmål og hv-spørsmål. For ja/nei-spørsmål er det kun spørsmålstrekket <Q> 

som danner interrogativsetningen. I tillegg har hv-spørsmål ytterligere et trekk som flytter hv-

                                                           
3
 Eksempler på verb som kan ta hv-spørsmål er: gihtjedh ‘spørre’, ussjedidh ‘tenke’, daejredh ‘vite’, mujhtedh 

‘huske’, jiehtedh ‘si’, soptsestidh ‘fortelle’. 
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frasen til <Spec, CP> ved spørreordsflytting (Åfarli & Eide 2003: 256). Dette trekket er også 

lokalisert i C og jeg kaller det heretter hv-trekket, <hv>.  

Figur (1) nedenfor viser hvordan begge disse interrogative trekkene er lokalisert i CP; 

spørsmålstrekket <Q> i C som virker både for ja/nei-spørsmål og hv-spørsmål, og i tillegg hv-

trekket <hv> i C som virker for hv-konstruksjoner: 

Figur (1): 

 

Dette eksemplifiseres for setning (4) b, her repetert som setning (8) hvor hv-trekket <hv> har 

aktivert flytting av hv-frasen giem ‘hvem’ til <Spec, CP> fremst i setningen, samtidig som 

spørsmålstrekket <Q> har aktivert flytting av hjelpeverbet sæjhta
4
 ‘vil’ til C-posisjon på 

plassen direkte bak hv-frasen: 

(8)  Giem sæjhta  Aanta dåeriedidh?    

 hvem:Akk ville:Prs.3s A:Nom følge:INF  

               ‘Hvem vil Anders følge?’ 

Jeg vil også undersøke om det foreligger samme mekanismer for syntaktiske flyttinger i 

indirekte spørsmål som for direkte spørsmål. Det vil si om, og eventuelt hvordan, spørsmåls-

trekket <Q> i C fungerer for disse setningstypene. Indirekte spørsmål antar man kun har hv-

trekket <hv> som motiverer hv-frasen til å flytte til <Spec, CP>, uten at det skjer noen 

verbflytting til C (Åfarli & Eide 2003: 256-257). Jeg vil undersøke hvordan dette forholder 

seg i sørsamisk.  

2.3 Flyttingenes begrensning 

Det finnes noen viktige prinsipper som begrenser hvordan syntaktiske flyttinger kan skje. Én 

av de klassiske restriksjonene er det såkalte subjasensvilkåret (Subjacency Condition) (Åfarli 

& Eide 2003: 258-261). Subjasensvilkåret begrenser hvor langt for eksempel en hv-frase kan  

                                                           
4
 Hjelpeverb er uselvstendige verb, som må ha et hovedverb med argumentstruktur etter seg. Noen av dem kan 

opptre i ulike versjoner og tolkninger (Åfarli & Eide 2003: 131-143). Verbet sïjhtedh kan også opptre som 

hovedverb med betydningen ‘ville ha’. 
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flytte. Det kan se ut som om hv-fraser kan flytte ubegrenset langt over flere setningsgrenser: 

(9) Giemi          Piere    veanhta     [Næjla    jeehti   [Aanta    lea     ti       dåeriedamme]]? 

hvem:Akk   P:Nom  tro:Prs.3s  N:Nom  si:Prt.3s  A:Nom   (er):Prs.3s  følge:PERF-PART 

       ‘Hvem tror Per at Nils sa at Anders har fulgt?’ 

Subjasensvilkåret begrenser imidlertid flyttingen av hv-frasen, slik at den som lengst kan 

flytte til en <Spec, CP>-posisjon. I stedet for å anta at hv-frasen giem ‘hvem’ i setning (9) har 

flyttet i ett steg fra sin baseposisjon ti til den setningsinnledende posisjonen, så antar man at 

flyttet består av flere kortere steg. Først flytter giem fra sin opprinnelige posisjon som 

komplement til hovedverbet dåeriedamme til den nederste setningens <Spec, CP>: 

(10)   Piere  veanhta   [Næjla  jeehti  [giemi  Aanta   lea  ti   dåeriedamme]]? 

Deretter flytter giem til den mellomste setningens <Spec, CP> umiddelbart ovenfor: 

(11)   Piere  veanhta   [giemi   Næjla  jeehti  [ti  Aanta  lea  ti  dåeriedamme]]? 

Til slutt flytter giem til den øvre matrisesetningens <Spec, CP>: 

(12)   Giemi   Piere  veanhta     [ti  Næjla  jeehti  [ti  Aanta  lea   ti   dåeriedamme]]? 

Subjasensvilkåret er utformet slik at hv-flyttinger kan skje fra <Spec, CP> i én setning til 

<Spec, CP> i en høyere setning, og det finnes ingen prinsipiell begrensning for hvor mange 

slike flyttinger som kan skje. Subjasensvilkåret vil bli diskutert i del 7.1. 

Nært knyttet til subjasens er begrepet grenseknute (bounding node) (Åfarli & Eide 2003:261). 

Subjasensvilkåret er utformet slik at en hv-flytting kan passere én grenseknute, men ikke to 

slike knuter (Haegeman 1994: 402). Med henvisning til Chomskys Government & Binding 

teori, regnes knutene TP (motsv. IP) og DP som grenseknuter (Haegeman 1994: 402-403). 

Dette gir opphav til de såkalte øy-restriksjoner: 

(13)    a.  Læjsa  vuaja       [NP bïjlem [CP Øi maam       Næjla   Aantese   ti   lööni]]. 

        L:Nom  kjøre:Prs.3s   bil:Akk       som:Akk    N:Nom  A:Ill              låne:Prt.3s 

      ‘Lisa kjører bilen som Nils lånte til Anders.’ 

    b.  *Gïesej     Læjsa   vuaja      [NP bïjlem [CP Øi maam     Næjla     Aantese  ti  lööni]]. 

         Hvem:Ill L:Nom kjøre:Prs.3s  bil:Akk         som:Akk  N:Nom  A:Ill       låne:Prt.3s 

      ‘*Til hvem Lisa kjører bilen som Nils lånte?’ 
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I den ugrammatiske setningen (13) b har hv-frasen gïese ‘til hvem’ flyttet ut av relativ-

setningen
5
, og inn i hovedsetningens <Spec, CP>. Men dette er ikke mulig fordi hv-frasen 

flytter forbi relativsetningens TP, som er en grenseknute (Haegeman 1994: 407-408). I 

samsvar med Åfarli & Eide (2003) antar vi at relativsetningens <Spec, CP> er fylt av et 

element som motsvarer den relativiserte frasen, nemlig bïjlem ‘bilen’. Dermed kan ikke gïese 

passere denne <Spec, CP>-posisjonen, og heller ikke flytte forbi grenseknuten NP og videre 

fram til hovedsetningens <Spec, CP>: 

(14)   Gïesej Læjsa  vuaja  [TP           [NP bïjlem [CP Øi maam  [TP Næjla ti tj lööni]]]]? 

           Grenseknute   Grenseknute          Grenseknute   

     ↑_______________*____________*________________________| 

Dette flyttet blir altså for langt. Øy-restriksjoner vil bli diskutert i del 7.2.2. 

Subjasensvilkåret er imidlertid ikke den eneste restriksjonen som gjelder. Et annet viktig 

prinsipp er relativisert minimalitet. Dette prinsippet krever at alle setningskonstituenter må 

flytte til nærmeste, relevante posisjon (Åfarli & Eide 2003: 249-251). Dette innebærer: 

a. Kjerneflytting til nærmeste kjerneposisjon 

b. A-flytting til nærmeste A-posisjon 

c. A’-flytting til nærmeste A’-posisjon. 

I følge prinsippet om relativisert minimalitet er det ikke mulig for et hovedverb å gjennomgå 

hovedflytting forbi et hjelpeverb, noe som vises i eksempelsetning (15) og som står i sterk 

kontrast til setning (8). 

(15)  *Giem dåeriedidhi Aanta sæjhta   ti ? 

 hvem:Akk følge:INF A:Nom ville:Prs.3s  

               ‘Hvem vil Anders følge?’ 

Ettersom det infinitte verbet står til venstre for subjektet, må det ha flyttet til C. Vi vet fra 

eksempel (8), at et verb kan flytte til C-posisjon. Problemet med setning (15) er at verbet som 

                                                           
5
 En relativsetning er en setning som står underordnet en annen hovedsetning. Relativsetninger er ofte modifisert 

til en nominalfrase (NP) (Åfarli & Eide 2003: 271). 
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står nærmest C er sæjhta ‘vil’. Selv om kjernen C c-kommanderer
6
 både sæjhta ‘vil’ og 

dåeriedidh ‘følge’ så er det også slik at sæjhta c-kommanderer dåeriedidh, men ikke motsatt. 

Derfor kan ikke dåeriedidh gjennomgå hovedflytting til C, ettersom dette innebærer at flyttet 

passerer posisjonen der sæjhta er lokalisert.  

På tilsvarende måte er det umulig for en hv-frase å flytte forbi en annen hv-frase. Jamfør det 

indirekte spørsmålet i setning (7), hvor komplementssetningens objekt Læjsam ikke kan flytte 

til hovedsetningens <Spec, CP> i form av hv-frasen giem ‘hvem’: 

(16)  *giemi         Piere gihtji gie staarese    ti dåeriedi.   

  hvem:Akk  P:Nom spørre:Prt.3s  hvem:Nom by:Ill  følge:Prt.3s 

Problemet i setning (16) er at komplementssetningen, det vil si undersetningen, innledes med 

en hv-frase gie ‘hvem’. Selv om <Spec, CP> i hovedsetningen c-kommanderer både gie og 

undersetningens objekt, så er det også slik at gie c-kommanderer objektet, men ikke tvert om. 

Derfor kan ikke objektet i form av giem gjennomgå hv-flytting til <Spec, CP>, ettersom dette 

innebærer at flyttet passerer undersetningens <Spec, CP>, som allerede er opptatt av gie.  

Distinksjonen mellom A-flyttinger og A-bar (A’) flyttinger motiveres av følgende: A-

flyttinger er kasusmotiverte flyttinger i henhold til Θ-roller, det vil si flytting av et argument 

(DP) fra argumentasjonsposisjon, typisk subjekts- og objektsposisjoner, <Spec, VP>, <Komp, 

VP> og <Spec, TP>. A-bar-flyttinger kan gjelde både argumenter og ikke-argumenter i 

setningen. Det er flytting til <Spec, CP> som er landingsplassen ved hv-flytting og ved 

topikalisering (Åfarli & Eide 2003: 254-255).  

Flytting av hv-fraser til <Spec, CP> er altså A-bar-flytting. Dersom det er en hovedsetning får 

vi et direkte spørsmål. Ved tilsvarende flytting til <Spec, CP> i en underordnet setning, får vi 

et indirekte spørsmål. A-bar-flytting er dermed et sentralt fenomen i interrogative setninger.  

 

3 Ja/nei-spørsmål 

3.1 Ja/nei-spørsmål (finitte setninger i enkle tempus) 

I denne delen skal jeg undersøke dannelsen av finitte ja/nei-spørsmål i enkle tempus. 

                                                           
6
 X c-kommanderer Y hvis og bare hvis den første forgrenede knuten som dominerer X også dominerer Y, og X 

ikke selv dominerer Y (Åfarli & Eide 2003: 114-115). 
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Følgende setning viser setningsstrukturen til en påstandssetning i enkelt tempus med finitt 

hovedverb
7
: 

(17)  Aanta Læjsam dåerede.  

 A:Nom L:Akk følge:Prs.3s   

               ‘Anders følger Lisa.’ 

Vi ser at hovedverbet står bakerst i setningen i sin baseposisjon V i verbfrasen VP.  

Ut fra påstandssetningen dannes ja/nei-spørsmål slik, her setning (17) omdannet til en 

spørresetning: 

(18)  a. Aanta Læjsam dåerede?   

  A:Nom L:Akk følge:Prs.3s   

                        ‘Følger Anders Lisa?’ 

 

                b. 

 

Vi ser at spørresetningen (18) har samme setningsbygning som påstandssetningen (17). Det 

vil si at hovedverbet ikke flytter, men forblir stående i baseposisjonen V og at setningen 

beholder basal ordrekkefølge
8
. Det som da skiller spørresetningen fra påstandssetningen er at 

den signaliseres ved spørreintonasjon. Sørsamisk skiller seg i dette avseende sterkt fra det 

                                                           
7
 Hovedverbet bøyes i tempus, person og tall. 

 
8
 Det skilles i teorien mellom [+Agr] og [-Agr]-språk. [+Agr]-språk er språk med finitte verb med morfologi 

som signaliserer person og tempus og hvor verbet flytter høyt opp i setningen for å få tempus (Åfarli & Eide 

2003: 147-154). Øvrige språk antas å være [-Agr]-språk. Sørsamisk kommer inn under kategorien [-Agr]-språk 

og faller utenfor disse kriteriene da hovedverbet ikke flytter men forblir stående i baseposisjon til tross for at 

verbene inflekterer både for person og tempus (Vinka, 2011). 
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som er vanlig i mange andre språk, som norsk og svensk og også nordsamisk, hvor 

hovedverbet flytter fremst i setningen ved dannelse av ja/nei-spørsmål, slik:  

(19)  Følger Anders Lisa?   

 følge:Prs A:Nom L:Akk   

 

I følge Åfarli & Eide er det språkhandlingsoperatoren for interrogative setninger i C, det vil si 

spørsmålstrekket <Q> som påvirker flyttingen av hovedverbet fram til C-posisjon (Åfarli & 

Eide 2003: 74). For sørsamisk forblir C-posisjonen stående tom, det vil si at spørsmålstrekket 

ikke aktiviser flytting av verbet, kun at setningen får spørreintonasjon. Dette tilsier at det ikke 

er kun spørsmålstrekket <Q> som påvirker flytting av verbet til C, heller ikke i andre språk. 

Legg merke til subjektets lokalisering i <Spec, TP>. Subjektet flytter obligatorisk fra sin 

baseposisjon <Spec, VP> til <Spec, TP>, der det tilordnes nominativ kasus av T <+FIN> 

under Spec-kjerne-kongruens (Åfarli & Eide 2003: 78-79). Subjektets lokalisering i <Spec, 

TP> er avgjørende med hensyn til å bestemme hjelpeverbets lokalisering i setninger i 

komplekse tempus. 

3.2 Ja/nei-spørsmål med hjelpeverb (finitte setninger i komplekse tempus) 

Jeg skal nå behandle finitte ja/nei-spørsmål i komplekse tempus. Vi vil se at disse i visse 

henseender skiller seg fra setninger i enkle tempus med hovedverb, som ble behandlet i del 

3.1. 

I setninger med hjelpeverb bøyes hjelpeverbet VPAux
9

 i tempus, person og tall og etterfølges 

av hovedverbet VP i infinitiv. Følgende setning viser setningsstrukturen til en påstandssetning 

i komplekst tempus med hovedverbet i infinitiv: 

(20)  Aanta sæjhta Læjsam dåeriedidh.   

 A:Nom ville:Prs.3s L:Akk følge:INF 

                 ‘Anders vil følge Lisa.’ 

Tilsvarende det som gjelder for setninger i enkle tempus, jamfør setningene (17) og (18) i del 

3.1, kan også setninger i komplekse tempus beholde basal ordrekkefølge og være identisk 

med tilsvarende påstandssetning. 

 

                                                           
9
 Aux betyr hjelpeverb, av engelsk auxiliary. 
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Ut fra påstandssetningen dannes ja/nei-spørsmål slik, her setning (20) omdannet til en 

spørresetning: 

(21)  a. Aanta sæjhta Læjsam dåeriedidh?   

  A:Nom ville:Prs.3s L:Akk følge:INF 

                         ‘Vil Anders følge Lisa? 

                  b. 

 

I setning (21) er hjelpeverbet sæjhta ‘vil’ lokalisert i T-posisjon. Alternativt skjer det ingen 

flytting av hjelpeverbet, på tilsvarende måte som gjelder for hovedverbet, og da forblir 

hjelpeverbet stående i sin baseposisjon VAux, men det er ikke mulig å se ut fra denne 

setningen. Gjennom å teste hjelpeverbets lokalisering i setningen ved å adjungere 

tidsadverbial til V’, kan man anta at hjelpeverbet er lokalisert i T-posisjon i de tilfeller det står 

bak subjektet i <Spec, TP>. Jamfør setning (21), her tilføyd tidsadverbialet daan biejjien ‘i 

dag’: 

(22)  Aanta sæjhta daan biejjien  Læjsam dåeriedidh?    

 A:Nom ville:Prs.3s i dag L:Akk følge:INF  

                 ‘Vil Anders følge Lisa?’ 

Heretter vil jeg anta at hjelpeverbet står i T-posisjon, og ikke i baseposisjon VAux i de tilfeller 

det står bak subjektet. Adjungering av adverbialer inn i setningsstrukturen omhandles 

nærmere i del 5 av oppgaven. 
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Ja/nei-spørsmål i sørsamisk dannes imidlertid ofte ved at hjelpeverbet flytter framfor subjektet 

som er lokalisert i <Spec, TP>. Dette tilsier at spørsmålstrekket <Q> aktiviserer flytting av 

hjelpeverbet til C-posisjon: 

(23)  a. Sæjhta Aanta Læjsam dåeriedidh?    

   ville:Prs.3s A:Nom L:Akk følge:INF  

                          ‘Vil Anders følge Lisa?’ 

                   b. 

 

Dersom vi sammenlikner med do-verbet i engelsk så flytter hjelpeverbet etter samme 

flyttemønster til C-posisjon, for eksempel:  

(24)  Does Andrew follow  Lisa?    

  (   ):Prs.3s A:Nom følge:INF L:Akk  

                  ‘Følger Anders Lisa?’ 

Heller ikke i engelsk flytter hovedverbet fram i setningen ved dannelse av ja/nei-spørsmål, så 

dette forholdet er identisk mellom språkene sørsamisk og engelsk (Vinka, 2011). For 

sørsamisk er imidlertid denne flyttingen av hjelpeverbet til C-posisjon ikke obligatorisk, dette 

er illustrert ved <Q, (Aux)> i trediagrammet. Aux angitt i parentes betyr at hjelpeverbet kan 

flytte, men ikke behøver å flytte til C-posisjon på grunn av spørsmålstrekket <Q>. 

Følgende setninger fra det sørsamiske tekstmaterialet underbygger at sørsamisk har variert 

rekkefølge mellom subjektet og hjelpeverbet i ja/nei-spørsmål: 



14 
 

I setning (25) ser vi at hjelpeverbet sijhth ‘vil’ er lokalisert i C-posisjon foran subjektet datne 

‘du’ i <Spec, TP>: 

(25)  Sijhth datne mannem dåeriedidh?    

  ville:Prs.2s du:Nom jeg:Akk følge:INF  

                  ‘Vil du følge meg?’                                                                   

                   [Jielije saemien 1: 56] 

I setning (26) ser vi at hjelpeverbet sijhtidien ‘vil’ er lokalisert i T-posisjon bak subjektet 

dotnoeh vielledh ‘du og din bror’ i <Spec, TP>: 

(26)  Dotnoeh  vielledh sijhtidien moerh viedtjedh?    

  du og din bror:Nom.2d ville:Prs.2d ved:NomPl hente:INF  

                  ‘Vil du og din bror hente ved?’                                                     

                  [Luste lohkedh: 33] 

Med bakgrunn i det sørsamiske tekstmaterialet har jeg funnet at setninger hvor hjelpeverbet 

lokaliseres i C-posisjon foran subjektet i <Spec, TP> opptrer mest frekvent. Det vil si at 

spørsmålstrekket <Q> i C-posisjon som oftest, men ikke alltid, aktiviserer flytting av 

hjelpeverbet til C-posisjon.  

I denne delen har vi sett at hjelpeverb har varierende lokalisering i setningsstrukturen i ja/nei-

spørsmål i komplekse tempus. Vi har sett at spørsmålstrekket <Q> kan aktivisere flytting av 

hjelpeverbet til C-posisjon, men at det ikke behøver det, og da er hjelpeverbet lokalisert i T-

posisjon, alternativt i baseposisjon VAux. I de sistnevnte tilfellene påvirker spørsmålstrekket 

<Q> kun dannelse av spørreintonasjon. Dette tilsier at det ikke er kun spørsmålstrekket <Q> 

som påvirker flytting av hjelpeverbet til C-posisjon. Dette i likhet med det som gjelder for 

setninger i enkle tempus behandlet i del 3.1.  

3.3 Ja/nei-spørsmål med aspektuelt hjelpeverb lea- 

I denne delen skal jeg undersøke tilsvarende forhold i infinitte setninger i komplekse tempus. 

Det aspektuelle hjelpeverbet lea- ‘er’ kan kombineres med perfektiver og progressiver, men 

kan i motsetning til de øvrige hjelpeverbene ikke ta hovedverb i infinitiv. Hjelpeverbet VPAux 

tar VP som komplement med hovedverbet i perfektum partisipp eller progressiv:  

(27)  Aanta lea Læjsam dåeriedamme?  (Perfektum partisipp) 

 A:Nom (er):Prs.3s L:Akk følge:PERF-PART  

                  ‘Har Anders fulgt Lisa?’ 
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(28)  Aanta lea Læjsam dåeredeminie?  (Progressiv) 

 A:Nom (er):Prs.3s L:Akk følge:PROGR  

                  ‘Holder Anders på å følge Lisa?’  

I følge Vinka (2011) finnes lea-verbet som regel igjen i setningens andreposisjon. 

Det aspektuelle hjelpeverbet lea- blir ofte ikke uttalt, og da er plasseringen i setningen ikke 

synlig. Jeg har ikke funnet noen spørresetning i kildematerialet som innledes med foranstilt 

aspektuelt hjelpeverb lea-, slik som gjelder for de øvrige hjelpeverbene: 

(29)  a. (Lea)  Aanta Læjsam dåeriedamme?   

  (er):Prs.3s A:Nom L:Akk følge:PERF-PART  

                         ‘Har Anders fulgt Lisa?’ 

                  b. 

 

 

Påstandssetninger kan imidlertid innledes med lea- og da må det tolkes som at det står et 

usynlig subjekt pro
10

 foran hjelpeverbet, for eksempel som i følgende påstandssetning der pro 

representerer ‘vi’ foran hjelpeverbet limh:  

                                                           
10

 Sørsamisk oppviser klare pro-drop-egenskaper. Dette innebærer at det ikke behøver å være subjekt i setningen 

(0-subjekt). Subjektet blir brukt når det nevnes første gang eller det skal framheves, ellers er det ofte utelatt og 

underforstått. Dette muliggjøres fordi bøyningsendelsen til verbet forteller hvilken person som er subjektet. Dette 

er et fenomen som særpreger språk med rik bøyningsmorfologi (Haegeman 1994: 24). 0-subjekt analyseres som 

pro i finitte setninger (Vinka, 2011). For å bestemme hjelpeverbets lokalisering må setningene som analyseres ha 

subjekt, men dette fenomenet begrenser tilgjengelig materiale. 
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(30)  Limh  daelvielaantese jåhtajamme  joe   rinngan jåvlh.  

 (er):Prt.1p vinterland:Ill  flytte av sted:PERF-PART allerede straks ved jul 

                  ‘Vi hadde flyttet av sted til vinterlandet allerede straks ved jul.’  

                  [Gåebrehki soptsesh: 28] 

Det er imidlertid sjelden at setninger hvor lea-verbet er plassert aller fremst i setningen 

kommer til syne, også i påstandssetninger.  

Lea- kan også ha kondisjonale former, som ledtjie- og uttrykke tvil (Bergsland 1994: §92: 

91)
11

, for eksempel: 

(31)  Doh mubpieh ledtjieh aaj galhkeme? 

 de andre:Nom (er mon tro):Prs.3p også bli ferdig:PERF-PART 

                  ‘Mon tro om de andre også er blitt ferdig?’ 

                  [Lohkede saemien: 74] 

De kondisjonale formene ser ut til å ha tilsvarende funksjon i setningen som de ordinære 

formene av verbet, jamfør setningene (31) og (27) som har tilsvarende dannelse av perfektum 

partisipp. 

Det aspektuelle hjelpeverbet lea- opptrer på tilsvarende måte som de øvrige hjelpeverbene ved 

at det har bevegelighet i setningen, men det er forhold som skiller lea-verbet fra de øvrige 

hjelpeverbene. Det utelates ofte og det opptrer hyppigst i setningens andreposisjon. Det finnes 

eksempler der det er plassert lengst fram i setningen, men ikke i spørresetninger. 

Hjelpeverbets fortrinnsvise lokalisering i andreposisjon i setningen vil framkomme tydeligere 

i del 4.3 hvor hv-spørsmål med aspektuelt hjelpeverb lea- behandles. 

3.4 Negerende ja/nei-spørsmål 

I denne delen vil jeg vise eksempler på negerende setninger som kan være ja/nei-spørsmål. 

Negasjonen NegP bøyes i tempus og person og tar TP som sitt komplement. Mange ganger 

blir nektingsverbet ij ‘ikke’ kombinert med partikkelen goh
12

 i negerende spørsmål, for 

eksempel i følgende setning med hovedverb: 

 

                                                                                                                                                                                     
 
11

 I sørlig sørsamisk område har lea-verbet også hatt egne former for uvirkelighet luvn-, for eksempel: Luvnem 

båateme, jus luvnem asteme ‘Jeg ville ha kommet, om jeg hadde hatt tid’ (Bergsland 1994: §25 Merknad: 47). 

 
12

 Goh er én av flere forsterkende partikler i sørsamisk (Bergsland 1994: §143: 139). 



17 
 

(32)  a. Ij goh Aanta Læjsam dåeredh?     

  ikke:NEG.Prs.3s  A:Nom L:Akk følge:NEG  

                         ‘Følger ikke Anders Lisa? 

                  b. 

 

Hovedverbets negasjonsform er verbet i dets ubøyde form, her dåeredh ‘følge:NEG’ lokalisert 

i baseposisjon V. 

I en negerende spørresetning i komplekst tempus er det det aspektuelle hjelpeverbet lea- som 

får nektingsformen leah og ikke hovedverbet, jamfør følgende setning fra tekstmaterialet med 

hovedverbet i progressiv: 

(33)  a. Ih  leah goh datne dåeredeminie?     

  ikke:NEG.Prs.2s  (er):NEG  du:Nom følge:PROGR  

                          ‘Holder du ikke på og følger?’ 

                           [Åarjelsaemien 5: 9] 

Tilsvarende gjelder for negerende setninger med hovedverbet i perfektum partisipp, jamfør 

setning (33) a, her omdannet til perfektum partisipp:  

 b. Ih  leah goh datne dåeriedamme?     

  ikke:NEG.Prs.2s  (er):NEG  du:Nom følge:PERF-PART  

                          ‘Har ikke du fulgt?’ 

Slik er det også for øvrige typer av negerende setninger i komplekse tempus, der det er 

hjelpeverbet som får nektingsformen, mens hovedverbet blir stående i infinitiv, for eksempel: 
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(34)  Ih sijhth  jiehtedh?   

 ikke:NEG.Prs.2s  ville:NEG si:INF  

                 ‘Vil du ikke si (det)? 

                  [Luste lohkedh: 28] 

I de aller fleste tilfeller kommer verbet som står i nektingsform direkte etter nektingsverbet ij, 

men ikke alltid, for eksempel:  

(35)  a. Ih datne  tjelmehts buehkine  sïjhth vaaradidh?   

  ikke:NEG.Prs.2s  du:Nom  blind bukk:Ess ville:NEG være:INF   

                         ‘Vil du ikke være blindbukk?’                  

                         [Aarporten jih Åarjelsmaaregen soptsesh: 20] 

                   b. 

 

Predikatet i setning (35) er et essivt nomen tjelmehts buhkine ‘som blind bukk’, her adjungert 

til V’Aux ved scrambling
13

. I denne setningen er det tydelig at hjelpeverbet ved 

negasjonsformen sijhth ‘ville:NEG’ er lokalisert i baseposisjon VAux
14

. 

                                                           
13

 Sørsamisk er nokså liberalt med hensyn til objektets plassering i setningen, såkalt scrambling. Det skjer ved at 

objektet bytter plass i setningen ved adjungering til V’, alternativt til VP (Vinka, 2011), eller som her til V’Aux. 

 
14

 I sørsamisk som ikke har AgrP viser negasjonen ij (ikke) i tillegg til kongruens med subjektet, også tempus. 

Negasjonsformen av verbet behøver dermed ikke å oppvise tempus og samsvarer med verbet i dets ubøyde form 

(Vinka, 2011). 
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I denne delen har vi sett hvordan negerende setninger kan danne ja/nei-spørsmål. Vi har sett at 

negasjonsformen leah av lea-verbet kommer umiddelbart etter nektingsverbet ij, jamfør 

setning (33). På bakgrunn av det sørsamiske tekstmaterialet synes dette å gjelde også for de 

øvrige hjelpeverbene. Men nektingsformen av andre hjelpeverb, som for eksempel sijhth 

‘ville:NEG’ i setning (35) kan forbli lokalisert i VAux. Også flere setninger fra tekstmaterialet 

indikerer denne forskjellen mellom lea-verbet og de øvrige hjelpeverbene, uten at jeg finner 

plass til flere eksempler her.  

3.5 Ja/nei-spørsmål med foranstilt spørsmålsmarkør 

Et ja/nei-spørsmål kan også innledes med en foranstilt interrogativ markør for å signalisere at 

det dreier seg om et spørsmål, for eksempel flertallsformer av mij ‘hva’, nærmere bestemt 

mah i nominativ pl. eller mejtie i akkusativ pl.
15

: 

(36)  Mah Aanta Læjsam dåerede?   

 hva:NomPl  A:Nom L:Akk følge:Prs.3s   

                  ‘Følger Anders Lisa?’ 

Det er viktig å notere at mah og mejtie her ikke har noen funksjon i setningen, de er ikke hv-

fraser som har fått utdelt theta-rolle (Θ-rolle) av verbet. De fungerer som en sorts pleonastisk 

element, som it i engelsk, tilsvarende det i norsk og svensk (pleonastisk pronomen). Det vil si 

at det fungerer som et setningsutfyllende element, uten noen rolle semantisk sett (Haegeman 

1994: 62-63). Markørens funksjon er kun å signalisere at setningen er et spørsmål. 

Man må kunne gå ut fra at spørsmålsmarkøren i et ja/nei-spørsmål har samme plassering i 

<Spec, CP> som hv-frasen i et hv-spørsmål i de tilfeller de utgjøres av flertallsformene av det 

interrogative pronomenet mij. I setning (36) ser vi at spørsmålsmarkøren mah er lokalisert 

foran subjektet Aanta i <Spec, TP>, det vil si at den må være lokalisert i CP.  

Den interrogative markøren gaa er dokumentert i det sørligste sørsamiske området
16

. I 

skriftlige kilder har jeg funnet den i to sørsamiske tekster, begge dokumentert brukt av 

språkbærere fra Härjedalen. De to setningene gjengis nedenfor: 

                                                                                                                                                                                     
 
15

 Bruken av mah og mejtie er hyppig brukt i det sørsamiske tekstmaterialet i forbindelse med gjengivelse av 

direkte tale.  

 
16

 I det sørsamiske området lengst i sør, og da på svensk side, benyttes gaa fortsatt hyppig i ja/nei-spørsmål i 

muntlig tale, men den er ikke omtalt i den sørsamiske grammatikken, kun dokumentert i ordbøkene. 

Interrogativmarkøren er obligatorisk i lulesamisk (Sistnevnte meddelt av Vinka, 2012). 
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(37)  Vilhelme gihtjie:  «Guktie dellie gaa ih   

 V:Nom spørre:Prs.3s hvordan så  ikke:NEG.Prs.2s  

 edtjh Neasside vuelkedh?»    

 skulle:NEG N:IllPl reise:INF    

                  ‘Vilhelm spør: «Hvordan er det at du ikke skal reise til Tännäs?»’    

                   [Saemien lohkemegærja: 28] 

(38)  Gaa  dihte  lij   iskerommes  gaajhkijste?   

  han/hun (er):Prt.3s skrekkeligste  alle:ElatPl   

                ‘Var han/hun den skrekkeligste av alle?’    

                 [Ohtje Baltastæjja Laabane: 19] 

Spørsmålsmarkører kan forekomme i sørsamisk
17

, men er ikke obligatorisk. Setning (37), 

hvor undersetningen innledes med en sammensatt hv-frase guktie dellie, sier ikke noe sikkert 

om hvor gaa, eller andre spørsmålsmarkører er lokalisert, det vil si i <Spec, CP> eller i C. 

Imidlertid er det ingen ting i min analyse som er påvirket av plasseringen innen CP.  

 

4 Hv-spørsmål 

4.1 Hv-spørsmål (finitte setninger i enkle tempus) 

I denne delen av oppgaven går jeg over til å behandle den andre hovedgruppen av direkte 

spørsmål, som er hv-spørsmål med foranstilt hv-frase. Først vil jeg undersøke dannelsen av 

finitte hv-spørsmål i enkle tempus. 

I tillegg til spørsmålstrekket <Q> i C som påvirker dannelsen av direkte spørsmål, også ja/nei-

spørsmål behandlet i del 3, dannes hv-spørsmål i tillegg ved at hv-trekket <hv> i C flytter hv-

frasen fremst i setningen ved spørreordsflytting til <Spec, CP> (Åfarli & Eide 2003: 256). 

Hv-frasen består av fra ett enkelt spørreord til to eller flere sammensatte ord. Hv-frasen i et 

spørsmål kan etterspørre enten subjekt, direkte objekt, indirekte objekt eller adverbial
18

.  

 

                                                                                                                                                                                     
 
17

 Følgende ord kan også fungere som spørsmålsmarkører: dagke, dagkh, vuj, saarnoeh, saarnoes, kanne. 

 
18

 Sørsamisk et omfattende system for spørrefraser i ulike kasus. Ordene i frasen kan ikke skilles fra hverandre 

men må flyttes samlet til <Spec, CP>.  
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Figur (2): 

 

Hv-spørsmål i enkle tempus dannes slik: 

Gie
19

 spør etter subjektet: 

(39)  a. Gie Læjsam dåerede?    

  hvem:Nom L:Akk følge:Prs.3s   

                          ‘Hvem følger Lisa?’ 

                  b. 

 

                                                           
19

 Spørrepronomenene gie ‘hvem’, bare om person og mij ‘hva, hva for en, hva slags’, om ting, dyr og kvalitet, 

også menneskelig, er spørreord som bøyes i tall og kasus (Bergsland 1994: §125: 127-128). Andre spørrende 

pronomener er gåabpa/ gåabpetje ‘hvem, hvilken av to’ og guhte ‘hvem, hvilken av flere’. 

 

Gie ‘hvem’ 

Singular        Plural 

Mij ‘hva’ 

Singular          Plural 
 

Kasus 

gïeh mij mah nominativ grunnform 

giejtie maam mejtie akkusativ objektsform 

giej man mej genitiv eieform, mv. 

giejtie mïsse mejtie illativ til, inn i 

giejnie mesnie mejnie inessiv i, på 

giejstie mestie mejstie elativ fra, av, ut av 

giejgujmie mejnie mejgujmie komitativ med 
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På bakgrunn av argumentsstrukturen til hovedverbet dåeriedidh ‘følge’, <agens, patiens>, 

deler verbet ut to theta-roller (Θ-roller), ekstern Θ-rolle til subjektet Aanta (agens) og intern 

Θ-rolle til objektet Læjsam (patiens).  Ekstern Θ-rolle blir realisert i <Spec, VP> og intern Θ-

rolle i <Komp, VP> (Åfarli & Eide 2003: 42-49).  

Subjektet Aanta får sin Θ-rolle i baseposisjonen <Spec, VP> og flytter obligatorisk fra 

baseposisjonen til <Spec, TP>, der det tilordnes nominativ kasus av T <+FIN> under Spec-

kjerne-kongruens (Åfarli & Eide 2003: 78-79). Subjektet etterspørres av hv-frasen gie ‘hvem’ 

som flytter fremst i setningen ved spørreordsflytting til <Spec, CP> (Åfarli & Eide 2003: 

256). Subjektet flytter dermed i to steg, først for kasustilordning fra <Spec, VP> til  

<Spec, TP>, som er A-flytting (Åfarli & Eide 2003: 249-250), og deretter ved A-bar-flytting 

fra <Spec, TP> til <Spec, CP> (Åfarli & Eide 2003: 256).  

Giem spør etter objektet, jamfør setning (3) b, her repetert som setning (40):  

(40)  a. Giem Aanta dåerede?     

  hvem:Akk A:Nom følge:Prs.3s   

                           ‘Hvem følger Anders?’ 

                  b. 

 

Objektet får intern Θ-rolle av verbet dåeriedidh i <Komp, VP> (Åfarli & Eide 2003: 42-49). 

Verbet deler ut abstrakt objektskasus til komplementet under styring som realiseres som 

morfologisk akkusativ (Åfarli & Eide 2003: 108-110). Objektet får kasus i sin baseposisjon tj 

(Åfarli & Eide 2003: 111-116). I sørsamisk vises dette ved at objektet også får morfologisk 
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akkusativ, endelse -m
20

 i entall og -ide/ -ojde/ -idie i flertall
21

. Etter tilordning av kasus flytter 

objektet i form av hv-frasen giem ‘hvem’ fra sin baseposisjon tj fram til <Spec, CP>. 

Flyttingen skjer i ett steg ved A-bar-flytting (Åfarli & Eide 2003: 255-256).  Videre ser vi at 

hovedverbet ikke flytter, men forblir stående i baseposisjon V.  

I denne delen har vi sett at direkte hv-spørsmål i enkle tempus dannes ved av hv-trekket <hv> 

i C aktiverer flytting av hv-frasen til <Spec, CP>. Videre har vi sett at spørsmålstrekket <Q> i 

C ikke aktiviserer flytting av hovedverbet, men at hovedverbet forblir stående i 

baseposisjonen V. Dette i likhet med det som gjelder for finitte ja/nei-spørsmål i enkle 

tempus, jamfør del 3.1. 

4.2 Hv-spørsmål med hjelpeverb (finitte setninger i komplekse tempus) 

Jeg skal nå undersøke hvordan finitte hv-spørsmål i komplekse tempus dannes. Vi vil se at 

disse i visse henseender skiller seg fra setninger i enkle tempus, som ble behandlet i del 4.1. 

I setninger med hjelpeverb er det, som tidligere omtalt i del 3.2, hjelpeverbet VPAux som 

bøyes i tempus, person og tall etterfulgt av hovedverbet VP i infinitiv. I likhet med for ja/nei-

spørsmål med hjelpeverb behøver det ikke å skje noen flytting av hjelpeverbet, for eksempel: 

(41)  Giem Aanta sæjhta dåeriedidh?    

 hvem:Akk A:Nom ville:Prs.3s følge:INF  

                 ‘Hvem vil Anders følge?’ 

I setning (41) ser vi at spørsmålstrekket <Q> ikke har aktivisert flytting av hjelpeverbet til C-

posisjon. Den eneste flyttingen som har skjedd er forårsaket av hv-trekket <hv> som flytter 

hv-frasen i form av objektet giem ‘hvem’ til <Spec, CP>. 

I hv-spørsmål med hjelpeverb skjer det imidlertid ofte at begge de to flyttingene finner sted. 

Det vil si at det ikke er bare hv-frasen som flytter til <Spec, CP>, men at også hjelpeverbet 

flytter til C-posisjon framfor subjektet i <Spec, TP>. Dette tilsier at spørsmålstrekket <Q> kan  

 

                                                           
20

 I nordlig sørsamisk område er objektets akkusativendelse -b i entall (Bergsland 1994: §38: 59). 

21
 Som objekt i flertall kan et nomen også stå i nominativ flertall med endelse -h. Nominativ flertall uttrykker 

gjerne ubestemt objekt, som ikke er nevnt tidligere. Når det gjelder et par eller et sett kan nominativ flertall også 

brukes som bestemt objekt (Bergsland 1994: §39: 60). 

 



24 
 

aktivisere flytting av hjelpeverbet også i hv-spørsmål i komplekse tempus i likhet med det vi 

har sett i del 3.2 for ja/nei-spørsmål i komplekse tempus
22

.  

(42)  a. Giem sæjhta Aanta dåeriedidh?     

  hvem:Akk ville:Prs.3s A:Nom følge:INF   

                          ‘Hvem vil Anders følge? 

                  b. 

 

Følgende eksempler fra tekstmaterialet underbygger hjelpeverbets varierende lokalisering i 

setningsstrukturen. I setning (43) er hjelpeverbet edtjede ‘skal’ lokalisert foran subjektet 

dijjieh ‘dere’ i <Spec, TP>, altså står hjelpeverbet i C-posisjon: 

(43)  Maam edtjede dijjieh darjodh?    

 hva:Akk skulle:Prs.2p dere:Nom gjøre:INF  

                  ‘Hva skal dere gjøre?’ 

                  [Aarporten jih Åarjelsmaaregen soptsesh: 22] 

 

Hjelpeverbets flytting til C-posisjon i hv-spørsmål er imidlertid ikke obligatorisk, noe som 

setning (44) viser. Her er hjelpeverbet sæjhta ‘vil’ lokalisert bak subjektet dihte båeris gåmma 

‘den gamle kjerringa’ i <Spec, TP>, altså står hjelpeverbet i T-posisjon: 

                                                           
22

 For setninger i komplekse tempus som etterspør subjektet gie ‘hvem’ er det ikke mulig å se hjelpeverbets 

plassering i forhold til subjektet, derfor er det ikke med noen slik analyse her. 
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(44)  Maam sån
23

 dihte båeries gåmma sæjhta  vedtedh?  

 hva:Akk (tro) den gamle kjerringa ville:Prs.3s gi:INF   

                  ‘Tro hva den gamle kjerringa vil gi?’ 

                  [Deblie: 9] 

 

Hjelpeverbenes varierende lokalisering i setningsstrukturen ble behandlet i del 3.2 for ja/nei-

spørsmål. Setninger i komplekse tempus viser at hjelpeverbene lokaliseres både i C-posisjon, 

T-posisjon eller alternativt i VAux. Vi har sett at hjelpeverbene oppviser samme variasjon i 

setningsstrukturen i hv-spørsmål i komplekse tempus.  

I denne delen har vi sett hvordan hv-trekket <hv> flytter hv-frasen til <Spec, CP> og at 

spørsmålstrekket <Q> kan aktivisere flytting av hjelpeverbet til C-posisjon, men at det ikke 

behøver det, da hjelpeverbet også kan være lokalisert i T-posisjon, alternativt i baseposisjon 

VAux. I følge det sørsamiske tekstmaterialet opptrer setninger hvor hjelpeverbet er lokalisert i 

C-posisjon foran subjektet i <Spec, TP> mest frekvent. Dette i likhet med det jeg har funnet 

for ja/nei-spørsmål i komplekse tempus. Det vil si at spørsmålstrekket <Q> i C som oftest, 

men ikke alltid, aktiviserer flytting av hjelpeverbet til C-posisjon i setninger i komplekse 

tempus.  

4.3 Hv-spørsmål med aspektuelt hjelpeverb lea- 

I denne delen vil jeg undersøke hvordan dannelse av hv-spørsmål skjer i setninger med 

aspektuelt hjelpeverb lea-. Som tidligere omtalt i forbindelse med ja/nei-spørsmål i del 3.3,  

tar hjelpeverbet lea- ‘er’ VP som komplement med hovedverbet i perfektum partisipp eller 

progressiv, i setning (45) nedenfor i perfektum partisipp:  

(45)  a. Giem lea Aanta dåeriedamme?    

  hvem:Akk (er):Prs.3s A:Nom følge:PERF-PART   

                         ‘Hvem har Anders fulgt?’ 

                   

 

 

 

 

                                                           
23

 Spørreord kan kombineres med forsterkende partikler og danne en spørrefraseenhet, for eksempel: Maam sån, 

maam darhke, saarnoes maam, mij amma (mij maa), mah bath, jïh gieh, giestie darhke, nåå guktie, guktie sån, 

guktie bist, guktie amma (gukt’-amma), guktie dellie, guktie dal.  
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                b. 

 

Som tidligere omtalt finnes lea-verbet som oftest igjen i setningens andreposisjon, jamfør 

omtalen i forbindelse med ja/nei-spørsmål med aspektuelt hjelpeverb lea- i del 3.3. 

Hv-spørsmål med aspektuelt hjelpeverb lea- dannes dermed ofte gjennom to separate 

flyttinger, først hv-frasen som flytter til <Spec, CP>, dernest hjelpeverbet som flytter til C-

posisjon framfor subjektet i <Spec, TP>, jamfør setning (46) med hovedverbet i progressiv fra 

tekstmaterialet, hvor leah ‘er’ er lokalisert i C-posisjon foran subjektet datne ‘du’ i 

<Spec,TP>: 

(46)  Maam leah  datne darjoeminie?    

 hva:Akk (er):Prs.2s du:Nom gjøre:PROGR   

                 ‘Hva holder du på med å gjøre?’ 

                  [Goltelidh jih soptsestidh: 13] 

Det er imidlertid ikke vanskelig å finne eksempler på setninger der lea-verbet er lokalisert bak 

subjektet, jamfør setning (47) der lidien ‘er’ er lokalisert i T-posisjon bak subjektet dåtnoeh 

‘dere to’ i <Spec, TP>: 

(47)  Maam dåtnoeh lidien darjoeminie?    

 hva:Akk dere to:Nom (er):Prs.2d gjøre:PROGR   

                 ‘Hva holder dere to på med å gjøre?’ 

                  [Åarjelsaemien 3: 79] 
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Som tidligere omtalt i del 3.3 utelates ofte lea-verbet og det kan oppfattes som en uthevelse i 

de tilfeller det blir uttalt. I andre tilfeller kan det være nødvendig for å angi tid i form av 

preteritum i kontrast til presens, jamfør setning (46) her i preteritum: 

(48)  Maam lih datne darjoeminie?    

 hva:Akk (er):Prt.2s du:Nom gjøre:PROGR   

                  ‘Hva holdt du på med å gjøre?’ 

På bakgrunn av det sørsamiske tekstmaterialet er det hyppigst forekommende at lea-verbet er 

lokalisert i C-posisjon, det vil si at ordstillingen vanligvis er tilsvarende som for setning (46) 

og setning (48) for hv-spørsmål med aspektuelt hjelpeverb lea-. 

Vi har sett at hv-spørsmål med aspektuelt hjelpeverb lea- oftest dannes gjennom to separate 

flyttinger, først hv-frasen som flytter til <Spec, CP>, dernest hjelpeverbet som flytter til C-

posisjon framfor subjektet i <Spec, TP>. Men vi har også sett at heller ikke lea-verbet 

behøver å flytte til C-posisjon, dette i likhet med det som gjelder for de øvrige hjelpeverbene 

som oppviser variert lokalisering i setningsstrukturen i både hv-spørsmål og ja/nei-spørsmål i 

komplekse tempus, jamfør del 4.2 og del 3.2. 

4.4 Negerende hv-spørsmål 

Hv-spørsmål kan også dannes ut fra negerende setninger. Negasjonen NegP har da en 

foranstilt CP med hv-frase, jamfør det negerende ja/nei-spørsmålet med hovedverb i setning 

(32) i del 3.4, her omdannet til et negerende hv-spørsmål med foranstilt hv-frase: 

(49)  Guktie  ij goh Aanta Læjsam dåeredh?    

 hvordan ikke:NEG.Prs.3s  A:Nom L:Akk følge:NEG 

                  ‘Hvordan er det at Anders ikke følger Lisa?’ 

Følgende setning fra tekstmaterialet viser tilsvarende dannelse av et negerende hv-spørsmål 

med aspektuelt hjelpeverb lea- med hovedverb i perfektum partisipp. Her er nektingsformen 

leah av hjelpeverbet lokalisert direkte bak nektingsverbet ih i NegP: 

(50)  Guktie ih leah goh tjohpem tseegkeme?  

 hvordan ikke:NEG.Prs.2s lua:Akk satt på:PERF-PART  

                  ‘Hvordan er det at du ikke har satt på deg lua?’ 

                   [Luste lohkedh: 25] 



28 
 

Vi har sett at det kan dannes negerende hv-spørsmål ved at NegP i den negerende setningen 

kan ha en foranstilt CP hvor hv-trekket <hv> aktiverer flytting av hv-frasen til <Spec, CP>. 

For hv-spørsmål med aspektuelt hjelpeverb lea- har vi sett at C-posisjonen blir stående tom, 

det vil si at spørsmålstrekket <Q> ikke aktiverer flytting av hjelpeverbet til C i slike setninger. 

 

5 Spørresetninger med adverbialer 

Spørresetningene som hittil er gjennomgått har vært enkle setninger som har spurt etter 

subjektet eller objektet. Adverbialer forteller mer om omstendighetene rundt handlinger og 

hendelser, for eksempel når, hvor, hvordan og hvorfor noe skjer. Subjekter og objekter utgjør 

argumenter i setningen, mens adverbialer utgjør ikke-argumenter. Det kan være maksimalt ett 

subjekt, ett direkte objekt og ett indirekte objekt per setning, men det er ikke samme 

begrensninger for adverbialer, det vil si at det kan være flere adverbialer i en og samme 

setning (Åfarli & Eide 2003: 87).  

I og med at adverbial er ikke-argument, må det for å få plass adjungeres
24

 inn i 

representasjonen av setningen. Åfarli & Eide skiller mellom to overordnede typer adverbial, 

predikatsadverbial (PA) og setningsadverbial (SA) (Åfarli & Eide 2003: 88-98). 

Predikatsadverbialene kan grupperes etter hvilken funksjon de fyller i setningen i forhold til 

sted, tid, måte, årsak, formål og så videre
25

. Disse har korresponderende hv-fraser
 26

. Åfarli & 

Eide deler predikatsadverbialene inn i instrument-, lokal- og temporaladverbial (Åfarli & Eide 

2003: 87). Predikatsadverbial er tematisk nært tilknyttet verbet, noe som tilsier at de 

adjungeres til V-projeksjonen, det vil si til V’, eller alternativt og unntaksvis til VP. I 

sørsamisk kan predikatsadverbialer både adjungeres til venstre og til høyre for V’ (og VP). 

Setningsadverbialer kan imidlertid bare adjungeres til toppen av projeksjonen, til T-

projeksjonen, det vil si til T’ eller alternativt til TP ved venstreadjungering. 

                                                           
24

 Adjungering skjer ved en mekanisme som tillater at en legger til en konstituent til en knute i trestrukturen ved 

å fordoble denne knuten (Åfarli & Eide 2003: 49-50). 

 
25

 I den sørsamiske grammatikken omtales disse som stedsledd §§48-52, tidsledd §§54-59 og måtesledd m.m. 

§§60-66 (Bergsland 1994: 63-73). 

 
26

 Samisk har et komplekst system av predikatsadverbialer som opptrer i forskjellige kasus og kasusforbindelser. 

Dette gir seg utslag i et omfattende og variert system også for de korresponderende spørreord og spørreords-

frasene. 
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Setningsadverbialer sier noe om hvor ofte noe skjer eller hvilken holdning subjektet har til det 

som skjer
27

. De har ingen korresponderende hv-fraser. 

5.1 Ja/nei-spørsmål med adverbialer 

I det følgende vil jeg analysere spørresetninger med predikatsadverbialer (PA) og undersøke 

om det er flere forhold som virker bestemmende for ordrekkefølgen i setningsstrukturen.  

Vi tar utgangspunkt i følgende ja/nei-spørsmål: 

(51)  Edtja Aanta daan biejjien staarese Læjsam dåeriedidh?  

 skulle:Prs.3s A:Nom i dag by:Ill  L:Akk følge:INF 

                  ‘Skal Anders følge Lisa til byen i dag?’ 

Setning (51) har både subjekt, objekt, hjelpeverb, hovedverb og i tillegg to predikats-

adverbialer. Setningen er hel på den måten at alle setningskonstituenter er med, men den er 

oppkonstruert og kunstig. Setningen inneholder både et stedsadverbial
28

 staarese ‘til byen’ og 

et tidsadverbial
29

 daan biejjien ‘i dag’ som begge utgjør predikatsadverbialer.  

                                                           
27

 Eksempler på setningsadverbialer (SA): ajve/barre ‘bare’, amma ‘jo visst, altså, virkelig, sikkert’, iktesth 

‘stadig, bestandig’, joe ‘allerede’, gujht ‘nok, jo, allikevel’, goh ‘nok, da, jo’, læjhkan ‘likevel’, mahte ‘nesten’, 

naa ‘nokså’, ojhte ‘nettopp, jo visst’, seapan ‘trolig’, öövre ‘aldeles’. 

 
28

 Stedsadverbial angis i kasus (illativ, inessiv og elativ), for eksempel staarese ‘til byen’, staaresne ‘i byen’ og 

staareste ‘fra byen’, og i tillegg kommer en form av objektskasus eller prolativ for betydningen langsetter. 

Stedsadverb har også flere former for mer omtrentlige stedsangivelser, posisjoner og retninger og mer nøyaktige 

avstander med ulike grader av nærhet og fjernhet. Tabellen nedenfor angir hovedspørsmålene (Bergsland 1994: 

§48: 63-64): 

Spørreord – Stedsadverbialer – de fire hovedspørsmål §48 
gogkoe ‘hvor’   Akkusativ 

  gåabpelen ‘hvor hen, langs hvilken retning’ Genitiv 
gosse ‘hvor hen’ gåabph, gåabpoeh ‘hvor hen’   Illativ 

gusnie ‘hvor’ gubpene ‘hvor’  Inessiv 

gustie ‘hvorfra’ gubpede ‘hvorfra’ gåebpielistie ‘hvorfra, fra hvilken retning’ Elativ 

 
29

 Spørreordet etter tid er gåessie (når). I tillegg kommer spørrefraser i forskjellige kasus som angir tidspunkt, 

tidsperioder, varighet, hyppighet (Bergsland 1994: §§54-59: 68-69). Ofte skjer tidsangivelser ved et nomen i 

genitiv, entall –n, flertall – j/i, såkalt tidsgenitiv. Tilsvarende kan spørrefraser være en hv-NP i genitiv. Varighet 

angis i akkusativ eller for en nærmere avgrenset tidsperiode i inessiv. For øvrig kan det også spørrefrasene være 

hv-AP og hv-PP. 
  

Spørreord/ spørreordsfraser – Tidsadverbialer 
gåessie når  hv-ord 

man tïjjen hvilken tid hv-NP (genitiv) 

mennie mieresne hvor langt skredet hv-NP (inessiv) 

man guhkiem hvor lenge hv-AP (akkusativ) 

man guhkebem  hvor mye lengre hv-AP (akkusativ) 
man juassah  hvor lenge siden Hv-PP (genitiv) 

mij jaepide hvilket år hv-NP (nom.sg.+ ill.pl.) 

man gellien aejkien hvor mange ganger hv-NP (genitiv) 
man gellie biejjieh hvor mange dager hv-NP (nominativ pl.) 
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Sørsamisk er nokså liberalt med hensyn til objektets plassering i setningen, såkalt scrambling. 

I setning (52) innebærer dette at objektet Læjsam har A-bar-flyttet fra sporposisjonen ti og 

adjungert til V’ foran stedsadverbialet staarese ‘til byen’, slik: 

(52)  Edtja Aanta daan biejjien Læjsam staarese ti dåeriedidh?  

 skulle:Prs.3s A:Nom i dag L:Akk by:Ill   følge:INF 

                  ‘Skal Anders følge Lisa til byen i dag?’ 

Det ingen ting som hindrer at stedsadverbialet staarese ‘til byen’ kan plasseres foran 

tidsadverbialet daan biejjien ‘i dag’, og det tilsier at disse kan ha vekslende lokalisering i 

forhold til hverandre: 

(53)  Edtja Aanta staarese daan biejjien  Læjsam dåeriedidh?  

 skulle:Prs.3s A:Nom by:Ill  i dag  L:Akk følge:INF 

Setningen kan oppfattes som bedre dersom ett av adverbialene plasseres lengst bak, det vil si 

høyreadjungeres til V’, noe som ofte skjer, her ved stedsadverbialet staarese: 

(54)  Edtja Aanta daan biejjien __ Læjsam dåeriedidh  staarese? 

 skulle:Prs.3s A:Nom i dag  L:Akk følge:INF by:Ill  

Tidsadverbialet daan biejjien kan på tilsvarende måte plasseres lengst bak ved tilsvarende 

høyreadjungering til V’: 

(55)  Edtja Aanta __ staarese Læjsam dåeriedidh  daan biejjien? 

 skulle:Prs.3s A:Nom  by:Ill L:Akk følge:INF i dag  

Alternativt kan begge adverbialene adjungeres bakerst i setningen: 

(56)  Edtja Aanta __ __ Læjsam dåeriedidh  staarese  daan biejjien? 

 skulle:Prs.3s A:Nom   L:Akk følge:INF by:Ill i dag  

Imidlertid fungerer det ikke like bra å plassere tidsadverbialet foran stedsadverbialet når 

begge adverbialene er plassert lengst bak: 

(57)  *Edtja Aanta __ __ Læjsam dåeriedidh  daan biejjien staarese? 

 skulle:Prs.3s A:Nom   L:Akk følge:INF i dag  by:Ill 

Som vi ser er det er flere forhold som bestemmer setningskonstituentenes plassering innen 

setningsstrukturen og disse forholdene er felles for spørresetninger og påstandssetninger.  
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Det er også vanlig at lengre adverbialer blir adjungert bakerst i setningen, jamfør følgende 

setning fra tekstmaterialet: 

(58)  Nåå guktie åestiejih  maam dæj beetnegi åvteste?  

 nå hvordan kjøpe:Prt.2s hva/noe:Akk for pengene:PP  

                  ‘Nå hvordan kjøpte du noe for pengene?’ 

                   [Lohkede saemien: 96] 

I setning (58) er instrumentadverbialet dæj beetnegi åvteste ‘for pengene’ adjungert bakerst i 

setningen. Samtidig er også objektet maam ‘hva/noe’ høyreadjungert til verbet sammen med 

adverbialet. Det er en tendens at lange predikatledd blir plassert bakerst i setningen. Dette 

fenomenet kaller Haegeman for heavy NP-shift, som hun forklarer ved at tunge NP-er flytter 

til høyre ved adjungering (Haegeman 1994: 418-421). Dette er et vanlig flyttemønster også i 

sørsamisk. 

5.2 Hv-spørsmål som etterspør adverbial 

I denne delen vil jeg undersøke dannelsen av hv-spørsmål der adverbialer etterspørres. Rizzi 

viser til at det kan dannes forskjellig ordstilling mellom subjektet og hjelpeverbet (subjekts-

aux-inversjonen) i engelsk når det er adverbialer som etterspørres, i forhold til når det er 

subjektet eller objektet som etterspørres (Rizzi 1990: 46-47). Jeg vil undersøke om det kan 

finnes slike forskjeller i sørsamisk, imidlertid vil mine undersøkelser ikke gå så langt som å 

sammenlikne dette med engelsk. 

I følgende setning etterspørres stedsadverbialet staarese ‘til byen’ av hv-frasen gåabph 

‘hvorhen’: 

(59)  a. Gåabph Aanta edtja daan biejjien __ Læjsam dåeriedidh? 

  hvor:Ill A:Nom skulle:Prs.3s i dag  L:Akk følge:INF 

                         ‘Hvorhen skal Anders følge Lisa i dag?’ 
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               b. 

 

 

Flytting av stedsadverbialet i form av hv-frasen gåabph ‘hvorhen’ skjer fra adjungert V’-

posisjon ved A-bar-flytting til <Spec, CP>. Som tidligere omtalt i del 2.3 kan A-bar-flytting 

gjelde både argumenter og ikke-argumenter i setningen. Det er flytting til <Spec, CP> som er 

landingsplassen ved hv-flytting og ved topikalisering
30

 (Åfarli & Eide 2003: 254-255).  

Jeg har funnet kun et fåtall setninger i det sørsamiske tekstmaterialet som har foranstilt hv-

frase som etterspør adverbial, og som i tillegg er så hel at man kan se lokaliseringen av 

hjelpeverbet i forhold til subjektet. I følgende setning fra tekstmaterialet etterspørres 

stedsadverbial ved hv-frasen gusnie ‘hvor’. Her er hjelpeverbet maehtieh ‘kan’ lokalisert i T-

posisjon bak subjektet Novva jih altese fuelhkie ‘Novva og hans familie’ i <Spec, TP>: 

(60)  Gusnie Novva jih altese fuelhkie maehtieh årrodh mearas obrije. 

 hvor:Iness Novva og hans familie:Nom kunne:Prs.3p være:INF mens regne:Prs.3s 

                ‘Hvor kan Novva og hans familie være (oppholde seg) mens det regner?’   

                [Mov voestes bijbele 1. Movsegærja 6] 

                                                           
30

 Topikalisering, også kalt tematisering, er flytting av en frasekategori til «temaplass» <Spec, CP>, det vil si at 

den framflyttede frasen blir tema i setningen (Åfarli & Eide 2003: 365). 
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Følgende hv-spørsmål med aspektuelt hjelpeverb lea- med hovedverb i progressiv inneholder 

et tidsadverb daelie ‘nå’. I og med at setningen har tidsadverb, som må være adjungert til 

verbprojeksjonen, her adjungert til V’Aux, kan man se at leah er lokalisert i baseposisjon VAux: 

(61)  Gåabph  daelie  leah  ussjedeminie?  

 hvor:Ill  nå (er):Prs.2p tenke:PROGR  

                   ‘Hvorhen tenker du deg nå?’ 

                  [Lohkede saemien: 14] 

Det kan tillegges at setning (61) med hjelpeverbet leah i baseposisjon VAux utmerker seg fra 

det som er vanlig for lea-verbet som oftest er å finne i C-posisjon, eller i andreposisjon i 

setningen, jamfør det som er dokumentert i del 3.3 og del 4.3. 

Neste setning fra tekstmaterialet spør etter måten en handling eller hendelse skjer med hv-

frasen guktie ‘hvordan, på hvilken måte’
31

. Her er hjelpeverbet edtjh ‘skal’ lokalisert i T-

posisjon bak subjektet datne ‘du’ i <Spec, TP>: 

(62)  Guktie datne edtjh neerredh?   

 hvordan du:Nom skulle:Prs.2s narre:INF  

                  ‘Hvordan skal du narre?’  

                   [Aarporten jih Åarjelsmaaregen soptsesh: 15] 

I følgende setning med samme hv-frase er imidlertid rekkefølgen motsatt i forhold til i setning 

(62), det vil si at hjelpeverbet sijhth ‘vil’ er lokalisert i C-posisjon bak subjektet datne ‘du’ i 

<Spec, TP>: 

(63)  Guktie sijhth datne skuvlesne årrodh?   

 hvordan ville:Prs.2s du:Nom skole:Iness være:INF  

                  ‘Hvordan vil du være på skolen?’ 

                  [Åarjelsaemien 3 - Barkoegærja: 77] 

I neste setning etterspørres årsaken til en handling eller hendelse med hv-frasen mannasinie
32

  

                                                           
31

 Måtesadverbialer forteller om måte eller formål for det som skjer. Spørreordet guktie ‘hvordan, på hvilken 

måte’ spør etter måten en handling eller hendelse skjer (Bergsland 1994: §60: 70). 

 
32

 Årsak eller årsaksforhold etterspørres ved spørreordet mannasinie ‘hvorfor’, kortform mennie samt flere 

mulige spørrefraser, de fleste postposisjonsfraser som kan oversettes med hvorfor: man åvteste, man gaavhtan, 

man dïehre, man gielhtie, man sjïeken åvteste ‘av hvilken årsak’. Det kan også spørres om årsak eller henseende 

med spørreordet mij ‘hva’ i komitativ; mejnie ‘med hva’ eller i elativ; mestie ‘av/fra hva’ (Bergsland 1994; §64: 

71-72). 
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‘hvorfor’. I denne setningen må tidsadverbet guhkiem ‘lenge’, slik som i setning (61), være 

adjungert til V’Aux, det vil si i at det aspektuelle hjelpeverbet leah står i baseposisjon VAux:  

(64)  Mannasinie dan guhkiem leah gååteme?  

 hvorfor så lenge (er):Prs.2s bli borte:PERF-PART  

                 ‘Hvorfor ble du borte så lenge?’ 

                  [Saemien lohkeme-gærja: 33] 

Setning (64) utmerker seg på samme måte som setning (61) ved at det aspektuelle hjelpe-

verbet leah står i baseposisjon VAux, noe som ikke er vanlig for lea-verbet som oftest er å 

finne i C-posisjon, eller i andreposisjon i setningen. 

Setningene som er analysert i denne delen viser at det foreligger samme variasjon i 

rekkefølgen mellom subjektet og hjelpeverbet i hv-spørsmål som etterspør adverbialer som 

det jeg har funnet for setninger som etterspør objekt. Likevel synes det å være en tendens til at 

hjelpeverbet fortrinnsvis lokaliseres i T-posisjon eller forblir stående i baseposisjon VAux, der 

hv-frasen etterspør adverbial. For setninger med hjelpeverbet lea- ser vi at hjelpeverbet forblir 

stående i baseposisjon VAux, jamfør setningene (61) og (64). I setningene (60) og (62) er det 

ikke mulig å se om hjelpeverbet står i T-posisjon eller i baseposisjon VAux. I setning (63) er 

det imidlertid helt klart at hjelpeverbet har flyttet til C-posisjon framfor subjektet i <Spec, 

TP>. På bakgrunn av disse setningene tyder det på at spørsmålstrekket <Q> ikke påvirker 

flytting av hjelpeverbet til C-posisjon i like stor grad i hv-spørsmål som etterspør adverbial, 

som i hv-spørsmål som etterspør objekt, jamfør del 4.2 og del 4.3. Det må imidlertid tillegges 

at de setninger i komplekse tempus jeg har funnet fra tekstmaterialet som etterspør objekt, 

ikke har noe adjungert adverbial til V’, som gjør at lokaliseringen av hjelpeverbet til T-

posisjon kan fastslås med sikkerhet, derfor kan det også være lokalisert i baseposisjon VAux. 

 

6 Indirekte spørsmål 

De spørresetninger jeg hittil har analysert har vært direkte spørsmål med en forholdsvis enkel 

setningsstruktur. I denne delen vil jeg behandle indirekte spørsmål, hvor spørrestrukturen er 

innføyd i en underordnet setning, som er komplement til et verb, jamfør del 2.1 c, side 5.  

Jeg vil undersøke hvordan de interrogative operatorene i CP fungerer for denne typen 

spørresetninger. Jeg vil undersøke hvordan hv-trekket <hv> påvirker flytting av hv-frasen til 
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<Spec, CP>, og videre om spørsmålstrekket <Q> kan aktivere flytting av hjelpeverbet til C-

posisjon framfor subjektet i <Spec, TP>, slik vi har sett for direkte hv-spørsmål i komplekse 

tempus. 

Når det gjelder spørsmålstrekket <Q> antas det at dette har to varianter, én for hv-spørsmål og 

én for ja/nei-spørsmål. Sistnevnte i følge Åfarli & Eide fordi verbet i norsk, som er et V2-

språk, flytter fram til C ved dannelse av ja/nei-spørsmål. Dersom en hv-frase flytter til <Spec, 

CP> i en innføyd setning får vi et innføyd eller indirekte hv-spørsmål. Innføyde hv-spørsmål 

regner man med mangler spørsmålstrekket <Q>, det vil si at det antas at kun helsetninger har 

det. Man antar at indirekte spørsmål kun har hv-trekket <hv> som motiverer hv-frasen til å 

flytte til <Spec, CP>, uten at det skjer noen verbflytting til C (Åfarli & Eide 2003: 256-257).  

Følgende to setninger illustrerer tilsvarende ordstilling for direkte og indirekte spørsmål i 

sørsamisk, slik som Åfarli & Eide her skisserer: 

Direkte spørsmål: 

(65)  Giem sæjhta Aanta dåeriedidh?    

 Hvem:Akk ville:Prs.3s A:Nom følge:INF  

               ‘Hvem vil Anders følge?’ 

I det direkte spørsmålet (65) står hjelpeverbet sæjhta ‘vil’ i C-posisjon foran subjektet Aanta i 

<Spec, TP>, det vil si at spørsmålstrekket <Q> har aktivert flytting av hjelpeverbet til C-

posisjon. 

Indirekte spørsmål: 

(66)  Piere gihtjie  giem  Aanta sæjhta dåeriedidh.    

 P:Nom spørre:Prs.2s hvem:Akk A:Nom ville:Prs.3s følge:INF  

               ‘Per spør hvem Anders vil følge.’ 

I det indirekte spørsmålet (66) ser vi at hv-trekket <hv> påvirker flytting av hv-frasen til 

komplementssetningens <Spec, CP> på tilsvarende måte som gjelder for direkte hv-spørsmål, 

jamfør setning (65). Videre ser vi at hjelpeverbet sæjhta ‘vil’ står i undersetningens T-

posisjon bak subjektet Aanta i undersetningens <Spec, TP>, det vil si at spørsmålstrekket 

<Q> ikke har aktivert flytting av hjelpeverbet til C-posisjon. 



36 
 

Det samme gjelder for følgende setning (67) fra tekstmaterialet der hjelpeverbet galki ‘skulle’ 

står i T-posisjon bak subjektet Staaloe i <Spec, TP>: 

(67)  ..... baahtje   ussjedi,  maam Staaloe galki darjodh. 

 ..... gutt:Nom tenke:Prt.3s  hva:Akk  Stallo:Nom skulle:Prt.3s gjøre:INF 

                ‘….. gutten tenkte, hva Stallo skulle gjøre.’  

                 [Aarporten jih Åarjelsmaaregen soptsesh: 14]    

I neste indirekte spørsmål fra tekstmaterialet har det imidlertid skjedd en inversjon mellom 

subjektet og hjelpeverbet i komplementssetningen, her står hjelpeverbet edtja ‘skal’ i C-

posisjon foran subjektet satne ‘han/hun’ (Refl) i <Spec, TP>: 

(68)  Dle funterde, guktie  edtja satne  Staaloem  neerredh. 

 så fundere:Prs.3s hvordan skulle:Prs.3s han/hun:Nom Stallo:Akk narre:INF  

                ‘Så funderer han, hvordan skal han narre Stalloen.’  

                 [Aarporten jih Åarjelsmaaregen soptsesh: 13]    

I denne delen har jeg undersøkt hvordan de interrogative operatorene i CP fungerer for 

indirekte spørsmål. Vi har sett at hv-trekket <hv> flytter hv-frasen til komplementssetningens 

<Spec, CP> og samtidig at spørsmålstrekket <Q> kan påvirke flytting av hjelpeverbet til 

undersetningens C-posisjon, <Q (Aux)>. Det vil si at det for indirekte spørsmål er tilsvarende 

variasjon i hjelpeverbets lokalisering som tidligere vist for direkte spørsmål i komplekse 

tempus. På grunn av et begrenset datamateriale kan jeg imidlertid ikke si noe nærmere om 

hjelpeverbet i flertallet tilfeller lokaliseres til T-posisjon, alternativt forblir stående i 

baseposisjon VAux, eller om det helst flytter til C-posisjon. 

 

7 Restriksjoner for syntaktiske flyttinger 

I alle interrogative setninger står forskjellige flyttinger sentralt. Det vises til det som tidligere 

er sagt i del 2.3 om flyttingenes begrensing. I denne delen vil jeg undersøke nærmere hvilke 

vilkår og kriterier som er knyttet til setningskonstituentenes flyttinger i setningsstrukturen. Jeg 

vil undersøke kriterier for grammatikalitet i henhold til prinsippet om relativisert minimalitet i 

del 7.1, subjasensvilkåret i del 7.2 og forskjellige øy-restriksjoner i del 7.3, og jeg vil vise 

eksempler på setninger som er grammatiske og ugrammatiske i henhold til disse kriteriene. 



37 
 

7.1 Subjasensvilkåret 

I denne delen vil jeg undersøke regler for flytting av hv-frasen til <Spec, CP> i en 

undersetning ved dannelse av indirekte spørsmål samt muligheten for flytting av 

setningskonstituenter fra posisjoner i undersetningen fram til hovedsetningens <Spec, CP>. 

Som omtalt i del 2.3 er i følge Åfarli & Eide A-bar-flytting regulert av det som blir kalt 

subjasensvilkåret (Subjacency Condition). Flyttingen blir også kalt langdistanseflytting da 

flyttingen til <Spec, CP> alltid krysser én eller flere TP-grenser. Dette kan sees som en effekt 

av relativisert minimalitet som sier at all flytting må skje til nærmeste relevante posisjon. 

Flyttingen etterlater seg et spor (trace) og flyttingen blokkeres dersom den nærmeste 

relevante posisjonen alt er opptatt av en annen konstituent eller av sporet etter en konstituent 

(Åfarli & Eide 2003: 258-264). Dersom en hv-frase flytter i en innføyd setning, får vi et 

indirekte hv-spørsmål. Dette skjer ved A-bar-flytting til undersetningens <Spec, CP>. Samme 

kriterier for grammatikalitet gjelder her. Det vil si at dersom nærmeste relevante posisjon er 

opptatt av en annen konstituent eller et spor, er flyttingen blokkert og setningen ugrammatisk. 

Vi tar utgangspunkt i det indirekte hv-spørsmålet (7), her repetert som setning (69):  

(69)  Piere gihtji gie staarese Læjsam dåeriedi.   

 P:Nom spørre:Prt.3s  hvem:Nom by:Ill  L:Akk følge:Prt.3s 

                 ‘Per spurte hvem som fulgte Lisa til byen.’ 

Dersom vi prøver å etterspørre undersetningens objekt Læjsam i form av spørreordet giem 

‘hvem’ blir setningen ugrammatisk, jamfør også setning (16) i del 2.3 om flyttingenes 

begrensing: 

 a. *Giem Piere gihtji gie staarese __ dåeriedi?  

  hvem:Akk P:Nom spørre:Prt.3s  hvem:Nom by:Ill   følge:Prt.3s 
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b. 

 

Her ser vi at gie ‘hvem’ som står i komplementssetningens <Spec, CP> sperrer for at objektet 

Læjsam, representert ved hv-frasen giem ‘hvem’, kan mellomlande der og flytte fram til 

hovedsetningens <Spec, CP>, jamfør trediagrammet. 

I denne delen har vi sett at dannelse av nye spørsmål ut fra indirekte hv-spørsmål ikke er 

mulig fordi setningskonstituenter i undersetningen er forhindret fra å flytte til 

hovedsetningens <Spec, CP>, når undersetningens <Spec, CP> er blokkert av en annen 

konstituent.  

7.2 Øy-restriksjoner 

I denne delen skal vi undersøke muligheten for dannelse av spørsmål ut fra relativsetninger. I 

analysen av relativsetninger har forskjellige øy-restriksjoner stått sentralt med hensyn til å 

beskrive grammatiske restriksjoner som må være tilfredsstilt for at setninger skal være 

grammatiske. Det vil si restriksjoner for flytting av forskjellige konstituenter innen 
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setningsstrukturen under visse vilkår for å forklare når setningen er grammatisk og når den 

ikke er grammatisk. I denne delen vil jeg undersøke noen av disse øy-restriksjonene for å se 

om disse fungerer også for sørsamisk. 

I følge Åfarli & Eide har Ross (1967) gjort et viktig pionerarbeid med hensyn til å undersøke 

og klassifisere ulike typer av øy-restriksjoner (Åfarli & Eide 2003: 267-269). Med henvisning 

til Ross beskriver Radford subjekter og adjunkter, det vil si adverbial, som øyer, det vil si 

havner man dit blir man værende der. Videre at komplementer, det vil si ledd som fungerer 

som utfylling i setningen, ikke er slike øyer. Hva dette betyr er at konstituenter kan bli trukket 

ut av komplementsfraser, men ikke ut av subjekts- og adjunktsfraser (Radford 1988: 487-

488).  Adjunkter er et vidt begrep og kan være et ord, en frase eller setning som er nødvendig 

for å gjøre setningen komplett og meningsbærende. Det kan være et argument, det vil si et 

subjekt eller et objekt, men også et ikke-argument. I det følgende vil jeg undersøke noen slike 

restriksjoner og vise hva som skjer når restriksjonsreglene blir brutt og setningene blir 

ugrammatiske. 

7.2.1 Subjektsvilkåret  

Én av øy-restriksjonene som er beskrevet er subjektsvilkåret (Subject Condition), som sier at 

det ikke er mulig å A-bar-flytte ut av et subjekt. Det er mulig å A-bar-flytte selve subjektet, 

men det er ikke er mulig å A-bar-flytte en del av et subjekt (Åfarli & Eide 2003: 268-269), for 

eksempel: 

 

(70)  Piere jeehti  Aantan  voelpe Læjsam  dåeriedi.   

 P:Nom si:Prt.3s A:Gen  venn L:Akk følge:Prt.3s  

                  ‘Per sa at Anders sin venn fulgte Lisa.’ 

 a. *Gie Piere jeehti  Aantan  __ Læjsam  dåeriedi?   

  hvem:Nom P:Nom si:Prt.3s A:Gen  L:Akk følge:Prt.3s  

                 

For at setningen skal være grammatisk må hele subjektet flytte, det vil si at gie ‘hvem’ svarer 

til hele DP-en Aantan voelpe ‘Anders sin venn’: 

 b. Gie Piere jeehti  __ Læjsam  dåeriedi?  

  hvem:Nom P:Nom si:Prt.3s  L:Akk følge:Prt.3s  
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Som vi ser kan et subjekt være en DP bestående av en frase med flere sammensatte ord. 

Frasen utgjør en syntaktisk enhet som må flytte samlet ved flytting til andre posisjoner innen 

setningsstrukturen.  

7.2.2 Restriksjonen på komplekse nominalfraser (NP)  

I følge øy-restriksjonen kalt restriksjonen på komplekse nominalfraser (Complex NP 

Constraint) kan ikke noe flyttes ut av en relativsetning som er knyttet til et nomen (Åfarli & 

Eide 2003: 278-279). En kompleks NP-frase kan herledes til en NP i form av en relativsetning 

(Haegeman 1994: 401). I setningen nedenfor er relativsetningen gie Læjsam staarese dåeriedi 

knyttet til objektet, det vil si til NP-en Aantam i hovedsetningen. Relativsetningen utgjør en 

øy, som det ikke er mulig å flytte ut fra. Vi ser at alle forsøk på å danne spørsmål ut fra 

setningen (71) er umulig, det vil si at alle setningene a, b og c blir ugrammatiske: 

(71)  Piere Aantami råaki, giei Læjsam staarese dåeriedi. 

 P:Nom A:Akk treffe:Prt.3s hvem:Nom L:Akk by:Ill  følge:Prt.3s 

               ‘Per traff Anders, som fulgte Lisa til byen.’ 

 a. *Giei Piere Aantami råaki, __ Læjsam staarese dåeriedi. 

  hvem:Nom P:Nom A:Akk treffe:Prt.3s  L:Akk by:Ill  følge:Prt.3s 

 

 b. *Giem Piere Aantami råaki, giei __ staarese dåeriedi. 

  hvem:Akk P:Nom A:Akk treffe:Prt.3s hvem:Nom  by:Ill  følge:Prt.3s 

 

 c. *Gåabph Piere Aantami råaki, giei Læjsam __ dåeriedi. 

  hvor:Ill P:Nom A:Akk treffe:Prt.3s hvem:Nom L:Akk  følge:Prt.3s 

 

Eksemplene viser at ingen av setningskonstituentene, hverken subjektet, objektet eller 

adverbialet kan flytte ut av relativsetningen.  

I følge Åfarli & Eide har Ross sine øy-restriksjoner i ettertid er blitt forklart med generelle 

grammatiske prinsipper, og at subjasensvilkåret er et slikt underliggende generelt prinsipp 

(Åfarli & Eide 2003: 267-269), jamfør omtalen av subjasensvilkåret i del 2.3 og del 7.1. 

Videre at relativisering er en type A-bar-flytting og at tilsvarende regler gjelder for flytting av 

elementer og grammatikalitet for relativsetninger som for interrogative setninger (Åfarli & 
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Eide 2003: 279-280). I setning (71) ser vi at det relative pronomenet gie
33

 ‘hvem/som’ står 

fremst i relativsetningen, det vil si i relativsetningens <Spec, CP>, og sperrer for at andre 

konstituenter kan mellomlande der og flytte fram til hovedsetningens <Spec, CP>. Derfor blir 

alle forsøk på å etterspørre konstituenter fra relativsetningen umulig fordi flytting til 

hovedsetningens <Spec, CP> er sperret for mellomlanding i relativsetningens <Spec, CP>. 

Hvis vi derimot danner spørsmål ut fra følgende setning (72), ser vi at vi ikke møter de 

samme problemene: 

(72)  Aantai jeehti satnei Læjsam staarese dåeriedi.  

 A:Nom si:Prt.3s han:Refl.Nom L:Akk by:Ill  følge:Prt.3s   

                ‘Anders sa at han fulgte Lisa til byen.’ 

Her er flytting av komplementssetningens objekt Læjsam i form av spørreordet giem ‘hvem’ 

fram til hovedsetningens <Spec, CP> mulig. Det står ingen konstituent i komplements-

setningens <Spec, CP> som sperrer for flytting ut av relativsetningen. 

 a. Giem Aantai jeehti satnei __ staarese dåeriedi?   

  hvem:Akk A:Nom si:Prt.3s han  by:Ill  følge:Prt.3s   
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 Spørrepronomenene nyttes også som relative pronomen (Bergsland 1994: §126: 128-129) og som ubestemte 

pronomen (Bergsland 1994: §127: 129-130). Samme prinsipp gjelder for hv-fraser som etterspør adverbialer, 

disse benyttes også som relative og ubestemte adverb. 
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b. 

 

 

I denne delen har vi sett hvordan de forskjellige øy-restriksjoner kan forklare kriterier for 

grammatikalitet, og at subjasensvilkåret er et generelt underleggende prinsipp, som 

bestemmer om det er mulig for en konstituent å flytte til hovedsetningens <Spec, CP>, eller 

om setningen blir ugrammatisk fordi den er sperret av en annen konstituent i komplements-

setningens <Spec, CP>, jamfør om subjasensvilkåret i del 2.3 og del 7.1. 
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8 Drøfting 

8.1 Kilder og dialektale forhold 

Sørsamisk språk er et av flere språk og dialekter av samisk språk, alt etter hvordan de 

klassifiseres. Sørsamisk område strekker seg fra Engerdal/ Idre i sør til Rana/ Tärna i nord 

innen Norge og Sverige. Det er klare dialektale forskjeller mellom nordlig og sørlig sørsamisk 

med glidende overganger i et midtområde, hvor det i løpet av de siste 100 år skjedd en nordlig 

påvirkning av de sørlige dialekter (Bergsland & Magga 1993: Veiledning pkt. 3). All 

forskning og beskrivelser av sørsamisk språk, også de dialektale forholdene, er basert på 

morfologiske og fonologiske undersøkelser, mens språkets syntaktiske og prosodiske 

egenskaper ikke har vært tilsvarende undersøkt.  

Det alt overveiende tekstmaterialet på sørsamisk er basert på fortellende tekst, det vil si at det 

ikke har særlig stort innslag av spørresetninger gjengitt som direkte spørsmål. Hovedkildene 

jeg har brukt er sørsamisk originallitteratur, meddelt av sørsamiske morsmålstalere som 

representerer hele det sørsamiske området. I sørsamiske lærebøker for skoleverket er det flere 

forekomster av direkte spørsmål. Hovedsakelig er disse basert på to forfattere
34

, som tilhører 

henholdsvis sørsamisk midtområde og nordområde.  Lærebøkene er bygd opp om et 

forholdsvis enkelt språk, med enkle setninger på grunn av det pedagogiske formålet. 

Setninger som spør etter subjekt og objekt er relativt godt representert, mens spørsmål som 

spør etter adverbial utgjør en mindre andel.  

8.2 Hjelpeverbets varierende lokalisering 

Som vi har sett har hjelpeverb en sentral plass i spørresetninger i sørsamisk da de oppviser 

variert lokalisering både i direkte ja/nei-spørsmål og hv-spørsmål og i indirekte spørsmål. 

Som vi har sett kan hjelpeverbene dels flytte til C-posisjon, alternativt til T-posisjon eller 

forbli stående i baseposisjon VAux.  

Koblingen mellom verb og tempus i setninger er alltid slik at det er kun et tempusbøyd verb 

per verbsekvens, og for det andre står det tempusbøyde verbet alltid først av verbene i 

verbsekvensen (Åfarli & Eide 2003: 56-57). Tildeling av tempus skjer enten ved at tempus-

affikset flytter ned på verbet eller ved at verbet flytter opp til T-posisjon (Åfarli & Eide 2003: 

61). I setninger i enkle tempus hvor hovedverbet ikke flytter skjer tildeling av tempus i 

sørsamisk ved at tempusaffikset hopper ned på verbet, såkalt affikshopp. I setninger i 
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komplekse tempus har vi imidlertid sett at hjelpeverbet flytter oppover i trestrukturen, det vil 

til T og også videre til C, mens hovedverbet forblir stående i infinitiv i baseposisjonen V. Vi 

har også sett tilfeller hvor hjelpeverbet ikke har flyttet, men står i baseposisjonen VAux, det vil 

si at tempus må ha blitt tildelt ved affikshopp på tilsvarende måte som for hovedverbet i 

setninger i enkle tempus. En mulighet er derfor at hjelpeverbets flyttinger til T- og C-posisjon 

i sørsamisk representerer en type verbfrasetematisering (Åfarli & Eide 2003: 57), og at 

hjelpeverbene egentlig tildeles tempus ved affikshopp på tilsvarende måte som gjelder for 

hovedverbene.  

I følge Åfarli & Eide tolkes verbprojeksjoner og elementer forskjellig avhengig av hvor i 

kjeden de befinner seg. For kjernekjeder, det vil si for verbene, skilles det mellom øverste 

element, nederste basegenererte element og de mellomliggende elementene (Åfarli & Eide 

2003: 295-299). Jeg har ikke grunnlag for å si noe nærmere om hva som forårsaker 

variasjonen i hjelpeverbenes lokalisering i sørsamisk. Det kan også være ulike meninger blant 

sørsamiske språkbærere hvorvidt eller hvor frekvent det skjer en inversjon mellom subjektet 

og hjelpeverbet, det vil si at hjelpeverbet flytter til C-posisjon framfor subjektet i <Spec, TP>, 

og det kan også være dialektale forskjeller. Nordlige sørsamiske dialekter har et fenomen der 

et finitt hovedverb kan plasseres først i setningen, som Vinka (2011) kaller finitt verbfronting. 

De nordligere dialektene kan derfor være mer disponert for flyttinger av hjelpeverbene 

framover i spørresetninger. Det finnes ikke undersøkelser på dette området og jeg har ikke 

funnet det mulig å innhente og bearbeide muntlig intervjumateriale innenfor rammen av 

denne oppgaven.  

8.3 Intonasjon og kontekst 

I følge Åfarli & Eide representerer intonasjonen et grammatisk delsystem som fungerer i 

samspill med leksikon, syntaks og kontekst (Åfarli & Eide 2003: 314-331). Denne oppgaven 

er utelukkende bygd på skriftlig kildemateriale. På dette grunnlag er det ikke mulig å si noe 

om hvordan de forskjellige syntaktiske plasseringene i setningsstrukturen er koblet i forhold 

til intonasjonsgrammatikken.  

Tidsaspektet kommer også inn i forhold til referansetidspunktet for en ytring (Åfarli & Eide: 

2003: 292-294). Når det gjelder tiden kan den også spille inn, det vil si om spørresetningene 

er i presens eller preteritum, men slike forhold har jeg heller ikke undersøkt. Ytterligere et 

aspekt er at spørresetninger som refereres skriftlig i fortellende tekster kan få en annen 

setningsbygning enn spørresetninger som dannes i en muntlig kommunikativ kontekst.  



45 
 

9 Sammendrag og konklusjoner 

I dette arbeidet har jeg undersøkt og analysert interrogative setninger i sørsamisk. Jeg har 

undersøkt dannelsen av ulike typer spørresetninger i form av direkte og indirekte spørsmål. 

Jeg har vist hvordan de interrogative operatorene i CP påvirker dannelse av ja/nei-spørsmål og 

hv-spørsmål i finitte setninger i enkle og komplekse tempus, i setninger med aspektuelt 

hjelpeverb lea- og i negerende setninger som danner spørsmål. I spørresetninger i enkle 

tempus har vi sett at hovedverbet ikke flytter, men forblir stående i baseposisjon V. I setninger 

i komplekse tempus oppviser sørsamisk variert ordrekkefølge. Ofte skjer det en inversjon 

mellom subjektet og hjelpeverbet, men også disse setningene kan beholde basal ordrekke-

følge. Vi har sett at hjelpeverbene ofte flytter til C-posisjon framfor subjektet i <Spec, TP> 

eller til T-posisjon bak subjektet, alternativt at det forblir stående i baseposisjon VAux. For hv-

spørsmål har jeg vist hvordan hv-trekket <hv> aktiverer flytting av hv-frasen til <Spec, CP> 

og hvordan dette fungerer for setninger som etterspør objekt. I disse setningene skjer det i stor 

grad at spørsmålstrekket <Q> aktiverer flytting av hjelpeverbet til C-posisjon, og dette gjelder 

også for lea-verbet i setninger med hovedverbet i perfektum partisipp og progressiv. Jeg har 

undersøkt spørresetninger med adverbialer og sett på hvordan disse adjungeres inn i 

setningsstrukturen. I spørresetninger der hv-frasen etterspør adverbial har jeg funnet at 

spørsmålstrekket <Q> ikke aktiverer flytting av hjelpeverbet i like stor grad som når det er 

objektet som etterspørres. Jeg har funnet setninger der hjelpeverbet forblir stående i 

baseposisjon VAux når hv-frasen etterspør adverbial, dette gjelder også for lea-verbet som 

ellers oftest er å finne i C-posisjon, eller i andreposisjon. I setninger som etterspør objekt, har 

jeg ikke funnet setninger fra tekstmaterialet hvor det har vært mulig å fastslå lokaliseringen til 

T-posisjon eller til baseposisjon VAux med sikkerhet. Dette med unntak av én negerende 

setning hvor det er tydelig at hjelpeverbet står i VAux.  

I setninger i enkle tempus hvor hovedverbet ikke flytter skjer tildeling av tempus i sørsamisk 

ved at tempusaffikset hopper ned på verbet, såkalt affikshopp. I setninger i komplekse tempus 

har vi imidlertid sett at hjelpeverbet flytter oppover i trestrukturen, det vil til T og også videre 

til C. Vi har også sett tilfeller hvor hjelpeverbet ikke har flyttet, men står i baseposisjonen 

VAux, det vil si at tempus må ha blitt tildelt ved affikshopp. En mulig forklaring kan være at 

hjelpeverbenes flyttinger til T- og C-posisjon i sørsamisk representerer en type verbfrase-

tematisering. 

Jeg har også vist hvordan de interrogative operatorene fungerer for indirekte spørsmål. Vi har 

sett at hv-trekket <hv> påvirker flytting av hv-frasen til komplementssetningens <Spec, CP> 
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på tilsvarende måte som gjelder for direkte hv-spørsmål. Samtidig har vi sett at spørsmåls-

trekket <Q> kan påvirke flytting av hjelpeverbet til undersetningens C-posisjon framfor 

subjektet i <Spec, TP>. Det vil si at indirekte spørsmål oppviser samme variasjon i hjelpe-

verbets lokalisering som direkte spørsmål i komplekse tempus. På grunn av et begrenset 

datamateriale kan jeg imidlertid ikke si om hjelpeverbene i flertallet tilfeller lokaliseres i T-

posisjon, alternativt forblir stående i baseposisjon VAux, eller om de helst flytter til C-posisjon. 

Interrogative setninger står sentralt med hensyn til å analysere syntaktiske flyttinger samt for å 

beskrive hvilke prosesser som skjer i setningsstrukturen. Med utgangspunkt i ulike 

restriksjoner for setningskonstituentenes flyttinger samt regler og kriterier for grammatikalitet 

har jeg analysert indirekte spørresetninger, undersøkt dannelse av spørresetninger ut fra 

relativsetninger samt testet kriterier for grammatikalitet i henhold til prinsippet om relativisert 

minimalitet, subjasensvilkåret og forskjellige øy-restriksjoner. Jeg har funnet at de generelle 

reglene fungerer også for sørsamisk med hensyn til å bestemme når setninger er grammatiske 

og når de er ugrammatiske. Jeg har vist at subjasensvilkåret står sentralt med hensyn til å 

bestemme setningenes grammatikalitet. Dersom komplementssetningens <Spec, CP> er 

sperret av en annen konstituent, eller av sporet etter en annen konstituent, kan ingen annen 

konstituent flytte eller mellomlande der uten at setningen blir ugrammatisk.  

Sørsamisk er i dag et sterkt truet urfolksspråk, som kun et fåtall personer behersker fullt ut. 

Det er derfor sentralt å analysere og beskrive det sørsamiske språkets syntaktiske egenskaper 

og språklige særpreg. Denne oppgaven er basert på skriftlige kilder. En analyse av spørre-

setningers syntaks, uten å se dette i sammenheng med dialektale forhold, kontekst, intonasjon, 

fokus og betoning gjør at analysene blir ufullstendige. Jeg ser derfor et stort behov for 

ytterligere undersøkelser innenfor dette området. Jeg mener også at dette er et svært viktig 

område innenfor språkundervisning og læremiddelproduksjon, og i forbindelse med annet 

språkarbeid som oversettelsesarbeid. Ikke minst står spørresetninger sentralt i forbindelse med 

bruken av språket som muntlig kommunikasjonsspråk.   
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Kilder - Sørsamisk tekstmateriale: 

[Lohkede saemien]: 

Bull, Ella Holm & Bergsland, Knut: Lohkede saemien, Grunnskolerådet/ Davvi Girji o.s., 1993.  

 

[Saemien lohkeme-gærja]: 

Bergsland, Knut & Hasselbrink, Gustav: Saemien lohkeme-gærja, skrevet om til sørsamisk 

læreboknormal av Ella Holm Bull, 2. utgave. Samisk utdanningsråd, Universitetsforlaget, 1985.  

 

[Gåebrehki soptsesh]: 

Bergsland, Knut: Gåebrehki soptsesh (Rørossamiske tekster), 2. utgave. Skrevet etter sørsamisk 

læreboknormal av Ella Holm Bull, Universitetsforlaget, 1987. 

 

[Aarporten jih Åarjel-smaaregen soptsesh] 

Qvigstad, J.: Aarporten jih Åarjel-smaaregen soptsesh/ Samiske fortellinger fra Hattfjelldal og 

Trøndelag, omsatt til moderne sydsamisk rettskrivning av Lajla Mattsson Magga, Samisk 

utdanningsråd, 1996. 

 

[Jielije saemien 1]: 

Bull, Ella Holm: Jielije saemien, Voestes gærja, Samisk utdanningsråd, 1996. 

 

[Åarjelsaemien 3]:  

Bull, Ella Holm: Åarjelsaemien 3, Samisk utdanningsråd, Davvi Girji o.s., 1995. 

 

[Åarjelsaemien 3 - Barkoegærja]: 

Bull, Ella Holm: Åarjelsaemien 3 - Oppgavebok, Samisk utdanningsråd, 1996. 

 

[Åarjelsaemien 4]:  

Bull, Ella Holm: Åarjelsaemien 4, Samisk utdanningsråd, Davvi Girji o.s., 1995. 

 

[Åarjelsaemien 5]:  

Bull, Ella Holm: Åarjelsaemien 5, Samisk utdanningsråd, Davvi Girji o.s., 1997. 

 

[Goltelidh jïh soptsestidh]: 

Jakobsen, Anna/ Jaahkenelkien Aanna: Goltelidh jih soptsestidh, Daasta berteme, 1993. 

 

[Luste lohkedh]: 

Jakobsen, Anna/ Jaahkenelkien Aanna: Luste lohkedh, Samisk utdanningsråd, 1996. 

 

[Bovve biejjieh jih våhkoeh ryöknoe]: 

Persen, Åge: Bovve biejjieh jih våhkoeh ryöknoe, oversatt til sørsamisk av Ella Holm Bull, Iđut, 

Sandfallet kompetansesenter jih Saemien øøhpehtimmieraerie, 1999. 

 

[Deblie]: 

Seierstad, Inger: Deblie, oversatt til sørsamisk av Åsta Vangberg, Samisk utdanningsråd, 1998. 

 

[Mov voestes bijbele]: 

Taylor, Kenneth N.: Mov voestes bijbele - man guvvieh, Saami edition, International Bible Society, 

Sweden, 1999. 

 

[Ohtje Baltastæjja Laabane]: 

Sandberg, Inger  & Lasse: «Åerieh njaelkieslaakan aehtjie!» Ohtje Baltastäjja Laabane jeehti, oversatt 

til sørsamisk av Karin Rensberg-Ripa, Sámi Girjjit, 1995. 


