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De sociale psychologie heeft in de afgelopen 20 jaar een explosie gekend aan nieuwe methodes om 

attitudes te meten. Vooral nieuwe impliciete technieken om automatische evaluatie te meten zijn 

uitgebreid bestudeerd en worden zeer frequent gebruikt binnen deze tak van de wetenschap. Tot op 

heden zijn deze methodes nauwelijks gebruikt in taalkundig attitudeonderzoek. Recent is daar echter 

verandering in gekomen met een aantal pioniersstudies die het gebruik van deze sociaalpsychologische 

technieken binnen de taalkunde hebben verkend. Zo is er de studie van Speelman en collega’s (2013) 

waarin auditory affective priming wordt geïntroduceerd en Pantos (2012), Redinger (2010) en 

Campbell-Kibler (2012, 2013) hebben de Implicit Association Test aangepast voor 

taalattitudeonderzoek. Beide methodes gebruiken de responstijd die een participant nodig heeft om een 

bepaalde talige stimulus te categoriseren als maat voor de attitude ten opzichte van die stimulus. 

Aangezien deze impliciete methodes voor het meten van attitudes relatief nieuw zijn binnen de 

taalkunde, zal deze paper een systematisch overzicht geven van de mogelijkheden en moeilijkheden 

die de implementering van deze technieken met zich meebrengt. Hierbij wordt aandacht besteed aan 

de manier waarop de sociaalpsychologische methodes de traditionele instrumenten van het 

taalattitudeonderzoek kunnen aanvullen, maar ze daarom niet hoeven vervangen. De nadruk ligt 

hierbij op de twee bovenvermelde methodes, auditory affective priming en de Implicit Association 

Test, die reeds werden geïntroduceerd in de taalkunde en twee nieuwe technieken, de Affect 

Misattribution Procedure en de Single Target Implicit Association Test, voorlopig onontgonnen 

binnen linguïstisch attitudeonderzoek. 
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