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Holder holdninger? Henning Olsen Hent PDF Holder holdninger? handler om, hvad holdninger er, og
hvordan de måles. For at kunne måle holdninger er det vigtigt at tydeliggøre, hvad holdninger er, hvilke

kendetegn, de har, og hvordan de adskiller sig fra beslægtede begreber, fx værdier. Det er ligeledes vigtigt at
kende og bruge værktøjskassen af mulige metoder til måling af holdninger, fx holdningsskalaer. Da
holdningsmålinger ofte gennemføres som spørgeskemaundersøgelser, er det også af betydning at vide,

hvordan svarpersoner skaber måleproblemer, og hvordan problemerne kan forebygges. Disse problematikker
belyses på grundlag af nyere fortrinsvis engelsksproget holdningslitteratur, mens bogens afsluttende mere

manualprægede kapitel indeholder forfatterens anbefalinger til, hvordan holdninger måles og måleproblemer
forebygges. Bogen vil være nyttig for alle, der beskæftiger sig med at måle og analysere holdninger. Den
henvender sig navnlig til forskere og studerende inden for det samfundsvidenskabelige og tilgrænsende

områder med interesse for, men uden særlig ekspertise vedrørende holdningsbegreber og holdningsmålinger.
Om forfatterenHenning Olsen (f. 1943) er adj. docent i samfundsvidenskabelige metoder ved Växjö
Universitet og ekstern lektor inden for samme område ved Aalborg Universitet. Fra hans omfattende
produktion, der i de senere år især har været metodeforskning, skal særligt fremhæves Tallenes talende

tavshed (Akademisk Forlag, 1998), afhandlingen Sprogforståelse og hukommelse i danske
surveyundersøgelser (bd. I-II, Socialforsknings-instituttet, 2001), Kvalitative kvaler (Akademisk Forlag,

2002) og Fra spørgsmål til svar (Akademisk Forlag, 2005).
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