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I moderne talt dansk forekommer der en høj grad af variation mellem såkaldt 
hovedsætningsledstilling (V>Adv) og bisætningsledstilling (Adv>V) i ledsætninger. Brugen af 
hovedsætningskarakteristika i ledsætninger, Main Clause Phenomena, er velstuderet, og der er bred 
enighed om at fænomenet er betinget af semantiske og diskurspragmatiske faktorer (e.g. Aelbrecht, 
Haegeman, & Nye, 2012; Hooper & Thompson, 1973; Meinunger, 2006; Wiklund, Bentzen, 
Hrafnbjargarson, & Hróarsdóttir, 2009). En hypotese går på at V>Adv er et forgrundingssignal der 
signalerer at den vigtigste information i sætningskomplekset findes i ledsætningen (e.g. Jensen & 
Christensen, 2013; Simons, 2007; Wiklund et al., 2009).  

Ud fra forgrundingshypotesen er det rimeligt at antage at sprogbrugere vil lægge mere mærke til 
indholdet i en ledsætning med V>Adv-ledstilling end en ledsætning med Adv>V-ledstilling. For at 
teste dette empirisk har vi gennemført et eksperiment under text-change-paradigmet. 

Paradigmet tester opmærksomhed ved at måle hvor utilbøjelige sprogbrugere er til at lægge mærke 
til ændringer i en tekst ved genlæsning (såkaldt ændringsblindhed, se Herget Christensen (2015)). 
Sproglige faktorer der fanger sprogbrugerens opmærksomhed, reducerer ændringsblindheden 
(Sanford, Sanford, Molle, & Emmott, 2006). Dette gør paradigmet relevant for 
forgrundingshypotesen: Hvis V>Adv signalerer forgrund, må vi forvente at V>Adv medfører 
mindre ændringsblindhed end Adv>V.  

I eksperimentet læste 38 studerende hver 24 konstruktioner som eksemplet nedenfor indeholdende 
en ledsætning med enten Adv>V- eller V>Adv-ledstilling (samt 36 filler-sætninger uden 
ændringer), og deres evne til at identificere ændringen i anden præsentation blev målt (i eksemplet 
er ordet det ændret til mit). 

Første præsentation: 
Så tænkte jeg at det ikke skulle være det job alligevel hvis det skulle være på den måde 
Anden præsentation: 
Så tænkte jeg at det ikke skulle være mit job alligevel hvis det skulle være på den måde 

I 12 af konstruktionerne var prædikatet i matrixsætningen semifaktivt som i eksemplet ovenfor, 
mens det i de 12 øvrige var kendetegnet ved at modificere indholdet i ledsætningen snarere end at 
bidrage med egentligt propositionelt indhold, fx ”jeg tror (at…)”. Den sidstnævnte type var 
medtaget ud fra antagelsen af at ledsætningen her er semantisk primær (og dermed forgrundet) 
uanset ledstillingen. 

Forsøget viste at deltagerne havde signifikant mindre ændringsblindhed over for ledsætninger med 
V>Adv end over for ledsætninger med Adv>V i konstruktioner hvor ledsætningen ikke var 
semantisk primær pga. matrixprædikatet. Desuden havde deltagerne signikant mindre 



ændringsblindhed i ledsætninger der var semantisk primære. Vi ser dette som en understøttelse af 
hypotesen om at V>Adv-ledstilling fungerer som forgrundingssignal. 
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