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Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif fræðslu og 
persónulegrar reynslu á viðhorf háskólanema til dáleiðslu. Notast 
var við þýdda, ,,endurskoðaða útgáfu af Valencia mælikvarða um 
viðhorf og trú gagnvart dáleiðslu – útgáfu fyrir skjólstæðinga“ 
ásamt bakgrunnsspurningum sem tengdust reynslu af dáleiðslu. 
Eins var markmið rannsóknarinnar að þáttagreina íslenska 
þýðingu Valencia kvarðans í íslensku úrtaki. Þátttakendur 
rannsóknarinnar voru 66 sálfræði- og verkfræðinemar við Háskóla 
Íslands á aldrinum 20 – 55 ára, meðalaldur var 25 ár. Nemendum 
var skipt í tilraunahóp og samanburðarhóp en nemar í tilraunahóp 
fengu fræðslu um dáleiðslu á blaði sem þeir lásu áður en þeir 
svöruðu viðhorfskönnuninni. Samanburðarhópur hlaut hinsvegar 
enga fræðslu um dáleiðslu. Tilgátur rannsóknarinnar voru að 
nemendur sem fengu fræðslu og höfðu persónulega reynslu af 
dáleiðslu hefðu almennt jákvæðari viðhorf til dáleiðslu. 
Þáttagreining á Valencia kvarðanum sýndi að hann er gott 
mælitæki á viðhorfum fólks til dáleiðslu. Niðurstöður gáfu til 
kynna að fræðsla um dáleiðslu geti leitt til betra og nákvæmara 
viðhorfs til dáleiðslu. Eins leiddu niðurstöður í ljós að þeir sem 
þekkja einhvern sem hefur verið dáleiddur hafa jákvæðari viðhorf 
til dáleiðslu.  

 

Saga dáleiðslu 

Upphaf dáleiðslu 

Dáleiðsla hefur þótt leyndardómsfull í gegnum tíðina. Meira en 3000 ár eru síðan 

klerkastétt Hindúa notuðu hana. Þeir héldu aðferðinni leyndri og kenndu hana 

einungis verðandi prestum (Erskine, 1916/1946). Ásamt því að vera 

leyndardómsfull hefur dáleiðsla verið umdeild, misskilin (Hartland, 1971) og 

lengi var hún tengd göldrum og myrkum öflum (Hörður Þorgilsson, 1989). Innan 

læknisfræði hafa líklega fáar aðferðir verið meira fordæmdar (Hartland, 1971). 

Á síðari hluta 18. aldar vakti Franz Anton Mesmer (1734-1815) athygli fólks á 

dáleiðslu (Wagstaff, 1981) og naut mikilla vinsælda fyrir tilstilli hennar. Mesmer 

var þýskur læknir sem taldi að hægt væri að lækna alla sjúkdóma með einni aðferð 

(mesmerisma). Hann vildi ekki valda sjúklingum sínum sársauka með aðgerðum 

(Pintar, 2010) og kannaði áhrif þess sem hann taldi vera segulmagn á 

mannslíkamann. Kenning hans kom upphaflega frá manni að nafni Maximilien 
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Hell sem var prófessor í stjörnufræði (Wagstaff, 1981). Mesmer þróaði kenningu 

hans og nefndi hana mesmerisma (Erskine, 1916/1946).  

Mesmer taldi mikilvægt að segulmagn væri í réttum hlutföllum hjá fólki til að 

það héldi heilsu (Erskine, 1916/1946). Til að jafna segulmagnið lagði Mesmer 

segla á líkama sjúklinga (Hartland, 1971), lét þá drekka vökva með járni í (Young, 

1986/1989) og flutti segulmagn milli manna (Erskine, 1916/1946). Hann hélt 

sjálfan sig hafa segulkraft og strauk þann hluta líkama fólks sem þurfti á lækningu 

að halda (Hörður Þorgilsson, 1989). Einnig fullyrti Mesmer að hann gæti fært 

segulmagn sitt í hluti og sett segulsvið í tré sem fólk svo snerti og læknaðist 

(Naish, 1986). Fólk varð að upplifa ofsafengin einkenni sjúkdóms síns og þar með 

hraka áður en þeim gat batnað (Pintar, 2010). Þessar aðferðir hjálpuðu mörgum 

sem áður höfðu verið taldir ólæknandi (Hartland, 1971).  

Árið 1784 setti franska vísindaakademían saman nefnd sem samanstóð af 

vísindamönnum og læknum. Þessi nefnd átti að rannsaka aðferðir Mesmers þar 

sem þær þóttu vafasamar (Pintar, 2010). Rannsóknarnefndin gerði tilraun á fólki 

sem var næmt fyrir mesmerisma. Fólkinu var sagt að þau tré sem voru á staðnum 

hefðu segulsvið, en einungis eitt þeirra hafði verið segulmagnað. Einkenni 

mesmerisma komu fram við snertingu á öllum trjám (Naish, 1986). Þetta þótti 

sýna að kenning Mesmers um segulsvið stæðist ekki, en orsakaðist af hópsefjun. Í 

kjölfarið var læknum bannað að nota segulmagn til meðferðar og kæmist upp um 

notkun þess missti fólk starfsleyfi sitt (Hartland, 1971). Þetta varð til þess að 

Mesmer yfirgaf Frakkland og þegar hann hugðist snúa aftur til starfa hafði staða 

hans verið látin öðrum í té (Young 1986/1989).  

Einn af nemendum Mesmers, Marquis de Puységur (1751-1825) hélt áfram 

með hugmyndina um segulmagn (Hartland, 1971) og lýsti stigi sem var þekkt sem 

segulsvefnganga (magnetic somnabulism / magnetic sleep). Kenningin gekk út á  

að segulsvefnganga væri stig þar sem manneskja væri á milli svefns og vöku, 

virtist sofandi en gæti tjáð sig (Pintar, 2010). Hugmyndum og gjörðum sjúklinga 

var stjórnað af þeim sem kunnu aðferðir segulsvefngöngu (Hartland, 1971). Í stað 

ofsafenginna sjúkdómseinkenna taldi Puységur að segulsvefnganga væri lykillinn 

að lækningu sjúkdóma. Kenningar Puységur urðu til þess að áhugi manna á 

segulsviðinu jókst aftur (Ambrose og Newbold, 1959). Í dag myndu aðferðir 

Puységur flokkast undir mesmerisma þrátt fyrir breyttar áherslur (Pintar, 2010).  
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Dáleiðsla, vísindi og tilraunir 

Á 19. öld tók staða dáleiðslu loks breytingum og fór að tengjast vísindum og 

tilraunum frekar (Hörður Þorgilsson, 1989). Fyrstur manna til að nota beina sefjun 

á sjúklinga í læknisfræðilegum tilgangi var Abbe Jose Custodio de Faria (1756-

1819). Hann var á þeirri skoðun að í stað segulmagns skipti máli hversu 

móttækilegt fólk væri fyrir sefjun (Young, 1986/1989). Einnig taldi hann 

mikilvægt að fólk hefði trú á aðferðinni til að hún skilaði árangri (Pintar, 2010). 

Hefði hugmynd hans fengið frekari undirtektir er mögulegt að áhrifarík 

dáleiðsluaðferð hefði mótast fyrr (Ambrose og Newbold, 1959).   

Um 1830 vakti maður að nafni Dupotet De Sennevoy (1796-1881) áhuga John 

Elliotson (1791-1868) á segulmagni með dramatískum sýningum sínum. Elliotson 

var höfuðkúpufræðingur og læknir sem trúði á eiginleika segulmagns (Pintar, 

2010). Hann stofnaði tímaritið Zoist: A Journal of Cerebral Psychology and 

Mesmerism and Their Applications to Human Welfare árið 1843 sem fjallaði um 

segulmagn (Ambrose og Newbold, 1959). Elliotson hafði mikinn áhuga á notkun 

mesmerisma við skurðaðgerðir (Pintar, 2010) og skrifaði grein árið 1837 um 

sefjunarsvefn sem hann notaði til að framkvæma sársaukalausa uppskurði á 

sjúklingum sínum. Elliotson mætti mótlæti samstarfsmanna sinna með 

hugmyndum sínum og missti prófessorstöðu sína við háskólasjúkrahúsið í 

Lundúnum í kjölfarið (Young, 1986/1989). Þrátt fyrir andstöðu kom Elliotson í 

veg fyrir að hugmyndir um segulmagn gleymdust (Ambrose og Newbold, 1959). 

Annar maður sem nýtti sér sefjunarsvefn við sársauka í  skurðaðgerðum var 

læknirinn W. S. Ward. Hann tók fót af sjúklingi árið 1842 og eftir aðgerðina 

skrifaði sjúklingurinn undir skjal og lýsti því yfir að hann hefði ekki fundið til 

sársauka meðan á aðgerðinni stóð. Samt sem áður fékk hann ekki stuðning 

samstarfsbræðra sinna, líkt og Elliotson (Young, 1986/1989).  

James Esdaile (1805-1855) var skoskur læknir sem skrifaði í tímaritið Zoist. 

Skrif hans um tilfinningaleysi sem fylgir því að vera undir áhrifum mesmerimsa 

vakti athygli í Bretlandi. Esdaile var þeirrar skoðunar að mesmerismi væri betri 

kostur en svæfingarlyf sem voru mikið notuð af skurðlæknum á hans tíma (Pintar, 

2010). Hann fékk viðurkenningu frá ríkisstjórn Bengal fyrir notkun mesmerisma 

sem verkjameðferð í skurðaðgerðum og stofnað var sjúkrahús í Calcutta þar sem 

hann fékk tækifæri til að nota aðferðir sínar (Ambrose og Newbold, 1959). Árið 
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1852 hafði Esdaile framkvæmt um 1000 minni og um það bil 300 stærri aðgerðir 

með aðferðum mesmerisma (Young, 1986/1989). Skrif hans um sársaukalausa 

uppskurði voru sannfærandi svo jafnvel efasemdarmenn mesmerisma féllust á rök 

hans (Pintar, 2010). 

Skoski skurðlæknirinn James Braid (1795-1860) átti stóran þátt í því hvernig 

mesmerismi þróaðist. Hann afneitaði nafni aðferðarinnar og nefndi hana dáleiðslu 

(hypnosis) (Erskine, 1916/1946) en barón Etienne Felix d´Henin de Cuvillers 

(1755-1841) hafði áður notað stofn orðsins (hypn) þegar hann fjallaði um 

mesmerisma (Kravis, 1988) tveimur áratugum áður (Pintar, 2010). Orðið hypnosis 

vísar til grísks guðs sem var sonur næturinnar og faðir draumanna (Hörður 

Þorgilsson, 1989) en á grísku merkir orðið svefn (Young, 1986/1989; Ambrose og 

Newbold, 1959).  

Braid hafnaði segulmagninu (Erskine, 1916/1946) og vildi frekar tengja 

fyrirbærið svefni (Pintar, 2010). Einnig kom hann fyrstur manna með sálfræðilega 

skýringu á dáleiðslu sem hann taldi verða vegna sefjunar eða endurtekinna 

fyrirmæla (Hörður Þorgilsson, 1989). Braid var þeirrar skoðunar að um væri að 

ræða sérstakt meðvitundarástand sem hægt væri að skipta í þrjú stig: dá-stig 

(torpor), stjarfleika-stig (catalepsy) og tilfinningaleysis-stig (anesthenia) (Pintar, 

2010). Þeir Faria og Braid voru sammála um að árangur meðferðar ylti á getu 

sjúklings en ekki á hæfileikum meðferðaraðlila (Young, 1986/1989).  

Salpêtriére og Nancy  

Á 19. öld komu fram tvær kenningar um dáleiðslu. Kenning Salpêtriére 

annarsvegar og kenning Nancy hinsvegar (Young, 1986/1989). Upphafsmaður 

fyrri kenningarinnar var Jean Martin Charcot (1825-1893), taugasérfræðingur 

(neurologist) sem skoðaði dáleiðslu sem læknisfræðilega aðferð (Sigurður 

Herlufsen, 1964). Hann vann á Salpêtriére kvengeðsjúkrahúsinu í París og kom 

fram á sjónarsviðið árið 1878 með sýnikennslu á dáleiðslu (Shor, 1979). Á 

sjúkrahúsinu meðhöndlaði Charcot konur sem þjáðust af móðursýki (hysteria) 

með dáleiðslu og leit á getuna til að láta dáleiðast sem eina birtingarmynd 

móðursýki (Pintar, 2010).  

Charcot taldi líkt og Braid að í dálæðslu fælust þrú stig. Stigin sem hann taldi 

sjúklinga fara í gegnum nefndust dástjarfi (catalepsy) en þá fór sjúklingur eftir 
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tilmælum þess sem dáleiddi (dáleiðanda), svefndá (lethargy) þegar sjúklingur 

sýndi enga svörun við sefjun og svefnganga (somnabulism) þegar sjúklingur var 

meðvitaður um umhverfi sitt og svaraði sefjun dáleiðanda. Meðferð Charcot fólst í 

því að leiða sjúklinga í gegnum stigin þrjú (Pintar, 2010).  

Kenning Salpêtriére var ríkjandi þar til Ambroise-Auguste Liébault (1823-

1904) kom fram á sjónvarsviðið (Young, 1986/1989). Liébault fæddist í frönsku 

þorpi nálægt bænum Nancy. Hann hóf ferill sinn um 1850 sem hefðbundinn 

læknir og notaði síðar segulmagn sem meðferð við mörgum kvillum. Aðferðir 

hans voru snerting og fyrirmæli til sjúklinga um að sofa. Liébault trúði á 

segulmagn fyrstu þrjá áratugi starfsævinnar en Hippolyte Bernheim (1840-1919), 

prófessor í læknisfræði við Nancy skólann, sýndi honum með tilraunum að hægt 

væri að skýra áhrif segulmagns með væntingum sjúklings til þess (Pintar, 2010).  

Liébault og Bernheim þróuðu nýja kenningu en í henni fólst að ekki væri 

tenging á milli sefnæmis og móðursýki (Pintar, 2010) og að dáleiðsla einkenndist 

af sefjun dáleiðanda en ekki geðrænum vandamálum sjúklinga (Young, 

1986/1989). Fylgjendur Charcots gátu ekki neitað þætti sefnæmis í aðferðum 

sínum og þegar hann lést náði stefna Nancy skólans yfirhöndinni og hlaut 

vinsældir bæði í Evrópu og Bandaríkjunum (Pintar, 2010). 

Þrátt fyrir stefnu í rétta átt var sjúklingum ekki fylgt eftir þegar þeir höfðu lokið 

dáleiðslumeðferð og langtímaáhrif meðferðarinnar voru því ekki kunn. Líklegt er 

að fæstir sjúklinganna hafi náð góðum árangri eftir meðferð (Hartland, 1971). 

Síðar afneitaði Bernheim dáleiðslu þar sem hann taldi ógjörning að mæla hana 

vegna þess að öll einkenni hennar væru afleiðing tilmæla dáleiðanda (Pintar, 

2010).  

Í kringum 1880 gaf læknirinn Josef Breuer (1842-1925) dáleiddum sjúklingi 

sínum fyrirmæli um að segja allt sem kæmi í hugann (frjáls hugrenningaraðferð). 

Sjúklingurinn sýndi djúpstæð tilfinningaviðbrögð sem varð til þess að 

sjúkdómseinkenni hans hurfu. Þetta kveikti áhuga Sigmund Freud (1856-1939) á 

dáleiðslu. Hann beitti sömu meðferð og Breuer og fékk svipaðar niðurstöður og í 

kjölfarið varð dáleiðsl helsti þáttur í meðferð Freud. Hann varð hinsvegar fyrir 

vonbrigðum með aðferðina vegna erfiðleika með innleiðingu nægilega djúprar 

dáleiðslu (Hartland, 1971) og komst að því að frjáls hugrenningaraðferð hafði jafn 

góð áhrif án dáleiðslu (Nolen-Hoeksema, Fredrickson, Loftus og Wagenaar, 

2009). Í framhaldi af því taldi hann dáleiðslu of takmarkaða og fannst kenning sín 
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um sálgreiningu gefa betri árangur í meðferð. Freud átti, ásamt Bernheim, þátt í 

því að dáleiðsla var lítið notuð næstu í 50-60 árin (Pintar, 2010) eða þar til Milton 

H. Erickson og Clark Hull hófu rannsóknir á henni (Young, 1986/1989).  

Upphaf nútíma dáleiðslu 

Milton H. Erickson (1902-1980) geðlæknir hafði mikil áhrif á þróun dáleiðslu 

með nýrri aðferð sem fól í sér óbeina sefjun. Samkvæmt Revenstorf og Prudlo 

árið 1994, var mestmegnis notast við beina sefjun í dáleiðslu fyrir tíma Erickson 

(Tinna Björk Baldvinsdóttir, 1997). Erickson stofnaði einnig félag bandaríska 

fagaðila í klínískri dáleiðslu (The American Society of Clinical Hypnosis (ASCH)) 

árið 1957 (Perry, e.d.) og tímaritið The American Journal of Clinical Hypnosis 

(Tinna Björk Baldvinsdóttir, 1997). 

Samhliða Erickson  skipaði sálfræðingurinn Clark Hull (1884-1952) 

mikilvægann sess í þróun greinarinnar (Young, 1986/1989). Hull tileinkaði sér 

nákvæmar rannsóknaraðferðir sem urðu fyrirmynd framtíðarrannsókna á 

fræðasviðinu. Hann þróaði mælikvarða á sefnæmi og sýndi fram á að dáleiðsla 

væri ekki lík svefni né að henni fygldi sérstök hugræn geta (Pintar, 2010). Hull 

gaf út bók um dáleiðslu og sefjun árið 1933. Rannsóknir á sviði dáleiðslunnar hafa 

verið í stöðugri þróun frá útgáfu bókarinnar (Young, 1986/1989).  

Dáleiðsla á Íslandi 

Litlar upplýsingar eru til um þróun dáleiðslu á Íslandi. Fyrsta bókin um dáleiðslu 

sem kom út á Íslandi hét Um dáleiðslu. Hún var eftir Alexander Erskine og kom 

út árið 1946. Bókin innihélt sögur um hvernig Erskine læknaði sjúklinga sína með 

dáleiðslu og lækningarmátt hennar. Erskine var þó ekki með óraunhæfar 

væntingar til dáleiðslu og gerði sér grein fyrir að hann yrði líklegast gagnrýndur af 

læknastéttinni fyrir útgáfu bókarinnar (Erskine, 1916/1946).  

Næsta bók sem gefin var út um efnið hérlendis kom ekki út fyrr en 18 árum 

síðar og var eftir Sigurð Herlufsen. Sú bók hét Dáleiðsla sem lækningaaðferð, 

huglækningar, segullækningar. Megintilgangur hennar var að kynna dáleiðslu og 

möguleika hennar fyrir þjóðinni. Samkvæmt Sigurði var ástæða þess að dáleiðsla 

hafði ekki fengið algjöra viðurkenningu sú að greinin væri yfirgripsmikil og 

einungis hæfileikaríkt fólk gæti náð góðum árangri í henni. Hann nefndi að þeir 
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menn sem byggju yfir þessum hæfileikum væru ekki nauðsynlega læknar og ættu 

allir að fá að stunda dáleiðslu til að hjálpa fólki, sama hver menntun þeirra væri. 

Hann taldi að eftir lestur bókarinnar hefði fólk öðlast meiri fræðslu um dáleiðslu 

og leyndardómur hennar þar með minnka (Sigurður Herlufsen, 1964). Helsta 

íslenska nútímaheimildin um dáleiðslu er 19 ára gömul, en Hörður Þorgilsson 

sálfræðingur skrifaði kafla um efnið í Sálfræðibókina árið 1993. 

Dáleiðslufélag Íslands.  

Á Íslandi er starfrækt félag fagmanna sem hafa háskólagráðu og kunnáttu til að  

stunda dáleiðslu og heitir félagið Dáleiðslufélags Íslands (Hörður Þorgilsson 

munnleg heimild, 2. apríl 2012). Félagið var stofnað árið 2001 (Að læknast með 

dáleiðslu, 2002) en meðlimir þess er um 80 manns (Hörður Þorgilsson munnleg 

heimild, 18. apríl 2012). Markmið félagsins er að ,,stuðla að framgangi, þróun og 

hagnýtingu dáleiðslu sem aðferðar í meðferð“ (Hörður Þorgilsson munnleg 

heimild, 2. apríl 2012) og ,,stuðla að því að dáleiðsla sé eingöngu notuð af 

fagfólki lögverndaðra heilbrigðisstétta á háskólastigi“ (Hörður Þorgilsson 

munnleg heimild, 2. apríl 2012).  

Félagið leggur ríka áherslu á að einungis menntaðir heilbrigðisstarfsmenn noti 

aðferðina (Að læknast með dáleiðslu, 2002) en í annarri grein laga Dáleiðslufélags 

Íslands segir að ,,Félagar geta orðið fagfólk í heilbrigðisstéttum á háskólastigi sem 

hlotið hefur löggildingu til starfsins og samþykki stjórnar“ (Hörður Þorgilsson 

munnleg heimild, 2. apríl 2012). Hægt er að sjá lög Dáleiðslufélags Íslands í heild 

sinni í viðauka II.  

Helstu dáleiðsluhugtök og kenningar 

Dáleiðsla 

Samkvæmt bandaríska sálfræðingafélaginu (American Psychological Association) 

er klínísk dáleiðsla ferli þar sem heilbrigðisstarfsmaður leggur til við skjólstæðing 

að hann upplifi breytingar á skynjun, líðan, hegðun og hugsun. Hún er notuð sem 

viðbótaraðferð (Lynn, Kirsch og Rhue,  2010) til að meðhöndla ýmis sálfræðileg 

og líkamleg vandamál (American Society of Clinical Hypnosis, e.d.). Með því að 

breyta því sem dáþegi hugsar breytist hegðun hans í kjölfarið (Hörður Þorgilsson, 

1989).  
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Innleiðsla 

Dáleiðsla er yfirleitt framkölluð með innleiðslu. Um er að ræða fyrirmæli sem  

sniðin eru að þörfum þess sem er dáleiddur (dáþega) og markmiðum 

dáleiðslunnar. Aðferðir til innleiðslu eru margar og takmarkast einungis við 

hugmyndaflug dáleiðanda. Algengt er að dáþega sé leiðbeint við að slaka á, vera 

rólegur og láta sér líða vel. Dáleiðandi gefur oft fyrirmæli um að ímynda sér 

jákvæða upplifun. Dýpkun er stór hluti innleiðslu en megin tilgangur hennar er að 

dáþega finnist hann upplifa annað stig meðvitundar. Dáleiðandi endurtekur 

fyrirmæli um slökun sem leiðir til dýpkunar. Tilgangur innleiðslu er að auka 

svörun dáþega við sefjun dáleiðanda (Gibbons og Lynn, 2010). 

Sefjun 

Sefjun er fyrirmæli dáleiðanda til dáþega (Hörður Þorgilsson, 1993) og hefur áhrif 

á hugsanir og tilfinningar fólks. Dáleiðandi getur með sefjun hliðrað gömlum 

hugsunum og tilfinningum og komið inn nýjum í staðinn (Gylfi Ásmundsson, 

1999).  

 Helstu aðferðir til sefjunar eru bein sefjun (direct suggestion), óbein sefjun 

(indirect suggestion) (Barnier og Council, 2010), eftirsefjun (posthypnotic 

suggestion) (Oakley og Halligan, 2010), stöðluð sefjun og óstöðluð sefjun 

(Barnier og Council, 2010). Hin hefðbundna aðferð er bein sefjun (Hörður 

Þorgilsson, 1993) sem felur í sér skýrar leiðbeiningar um hvernig dáþegi skuli 

bregðast við (Lynn, Neufeld og Maré, 1993). Hún snýr að því að breyta einhverri 

ákveðinni hegðun eða lækna kvilla (Lankton og Matthews, 2010). Óbein sefjun 

kallast það þegar fyrirmæli til dáþega eru óljósari en fyrirmæli í beinni sefjun 

(Lynn, Neufeld og Maré, 1993). Þá er persónuleg reynsla dáþega nýtt til að gefa í 

skyn hvernig bregðast skuli við (Lankton og Matthews, 2010). Eftirsefjun er þegar 

dáþegi fær tilmæli í dáleiðslu sem hann hlýðir ómeðvitað eftir að hafa komið úr 

dáleiðslunni (Oakley og Halligan, 2010). Stöðluð sefjun er fyrirfram ákveðin og 

eins konar handrit sem dáleiðandi fer eftir. Óstöðluð sefjun er sveigjanlegri en sú 

óstaðlaða og er ekki eftir handriti (Barnier og Council, 2010). 

Þrjár helstu tegundir sefjunar eru hreyfisefjun (idiomotor suggestion) þar sem 

hugmyndir verða að hreyfingu, ögrunarsefjun (challenge suggestion) en þar býr 

dáleiðandi til aðstæður og býður dáþega að ögra þeim og hugræn sefjun 
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(cognitive-delusory suggestion) þar sem breytingar verða á skynjun, hugsun, 

tilfinningum og/eða minni (Barnier og Council, 2010).     

Sefjun tengist ekki endilega dáleiðslu. Til eru gögn sem styðja að öll einkenni 

dáleiðslu geti birst án innleiðslu. Dáþegi er hinsvegar örlítið næmari fyrir sefjun 

dáleiðanda í dáleiðslu. Jákvæð fylgni er á milli hversu næmur dáþegi er fyrir 

sefjun í dáleiðslu og sefjun í vöku (Kirsch og Mazzoni, 2007). 

Sefnæmi 

Næmni einstaklinga fyrir sefjun dáleiðanda er eiginleiki sem stundum er sagður 

einkenna dáleiðslu og kallast sefnæmi. Dáleiðsla er ekki forsenda sefnæmis 

(Oakley og Halligan, 2010) en samkvæmt Barber eykur hún það (Wagstaff, 

David, Kirsch og Lynn, 2010). Rökhugsun þess sem er sefnæmur er takmörkuð og 

hann er opnari fyrir sefjun dáleiðanda (Hörður Þorgilsson, 1993). 

Einstaklingsmunur er á sefnæmi og sumir svara sefjun dáleiðanda vel og upplifa 

breytingar á skynjun meðan aðrir gera það ekki (Gfeller og Gorrisini, 2010). 

Umdeilt er hvort eiginleikinn sé stöðugur en Gfeller og Gorrisini telja að hægt sé 

að hámarka sefnæmi fólks með því að hafa áhrif á viðhorf, væntingar, traust og 

hugræna færni. Traust á milli dáleiðanda og dáþega er einnig mikilvægur þáttur í 

því samhengi. Vísbendingar eru um að sefnæmi hafi áhrif á árangur í meðferð 

(Gfeller og Gorassini, 2010). Til eru rannsóknir sem styðja að sefnæmi sé 

arfgengur eiginleiki (Nash, 2001).  

Dáleiðsla sérstakt ástand? 

Um miðja síðust öld skiptust kenningasmiðir í tvo hópa; Þá sem aðhylltust 

hugmyndir um að dáleiðsla væri sérstakt ástand og þá sem töldu svo ekki vera 

(Pintar 2010; Naish, 1986). Þeir sem aðhylltust ástandskenningar voru á þeirri 

skoðun að dáleiðsla myndi framkalla breytt stig meðvitundar og tengjast breyttri 

heilastarfsemi. Þeir töldu að svörun við sefjun dáleiðanda væri afleiðing breytts 

stigs meðvitundar eða hugrofs. Jafnframt álitu þeir að getan til að láta dáleiðast 

væri varanlegur eiginleiki (Whalley, e.d. a). Með hugrofi er átt við að undir 

ákveðnum kringumstæðum séu hugsanir og hegðanir ekki meðvitaðar (Nolen-

Hoeksema, 2009).  
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Kenning Ernest R. Hilgard (1904-2001) um hugrof (neodissociation theory) er 

dæmi um ástandskenningu þar sem hugurinn er talinn vera stigkipt kerfi sem 

stjórnast af framkvæmdarsjálfi (executive ego) (Dixon og Laurence, 1992). Í 

dáleiðslu skiptist framkvæmdarsjálfið í tvo hluta þar sem annar hlutinn er 

meðvitaður um umhverfi sitt en hinn er meðvitaður um afleiðingu sefjunar en ekki 

sefjunina sjálfa. Sefjun dáleiðanda hefur samskipti við þennan hálfómeðvitaða 

hluta framkvæmdarsjálfsins og breytir stigskiptingu kerfisins sem er ástæða þess 

að hreyfistjórnun, skynjun og minni aflagast (Whalley, e.d. a).  

Kenningar um að dáleiðsla sé ekki sérstakt ástand einkennast af þeirri 

hugmynd að fólk svari sefjun vel þó það sé ekki dáleitt og að sú svörun sé 

afleiðing væntinga, viðhorfa og áhugahvata. Þá er talið að dáþegi taki virkan þátt í 

dáleiðslunni og að lyf og sálfræðilegar aðferðir geti haft áhrif á sefnæmi (Whalley, 

e.d. a).  

Theodore R. Sarbin (1911-2005) og William C. Coe (1930-2004) voru 

frumkvöðlar á sviði rannsókna á að dáleiðsla sé ekki sértakt ástand (Hilgard, 

1975) og hlutverkakenning (role theory) þeirra er dæmi um slíka kenningu. Hún 

snýr að því að dáleiðslusvörun sé háð því að dáþegi fari í ákveðið félagslegt 

hlutverk og hegði sér í samræmi við það í dáleiðslu (Hilgard, 1975). 

Hlutverkakenning snýst að miklu leyti um væntingar og ímyndun dáþega og 

handrit (script) sem bæði dáþegi og dáleiðandi fara eftir, meðvitað eða ómeðvitað 

(Pintar, 2010). 

Umræðan um hvort dáleiðsla sé sérstakt ástand hefur breyst og ný hugtök tekið 

við af þeim gömlu. Hugtökin sem hafa komið í staðinn eru ,,sérstakt ferli“ (special 

process) og ,,félagsnám“ (social-cognitive). Deilan er enn til staðar en hún hefur 

minnkað og fleiri skoða báðar hliðar hennar. Samkvæmt bandaríska 

sálfræðifélaginu trúa margir því að svörun og upplifun séu einkenni sérstaks ferlis 

á meðan aðrir telja að óþarfi sé að nota orðið dáleiðslu sem hluta af 

innleiðsluferlinu.  
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Notkun dáleiðslu  

Framkvæmd dáleiðslu 

Mikilvægt er að í byrjun meðferðar fjalli dáleiðandi um framkvæmd og 

hugsanlega upplifun dáleiðslu. Þetta er bæði gert til að forðast misskilning og svo 

fólk átti sig á því að meðferðin er takmörkuð (Hörður Þorgilsson, 1989). Gott er 

að athuga hvort fólk hafi einhverjar spurningar um dáleiðslu, en það getur leitt í 

ljós ranghugmyndir skjólstæðinga. Einnig er oft hjálplegt að spyrja hvort 

manneskja hafi verið dáleidd áður en það myndi hugsanlega koma í veg fyrir 

misskilning sem gæti verið til staðar eftir fyrri dáleiðslu. Upplýsingar um fyrri 

dáleiðslu gætu jafnframt gert vinnu dáleiðanda einfaldari og oft er gott að vita 

hvaða aðferð það var sem leiddi til góðs eða slæms árangurs (Lynn, Kirsch og 

Rhue, 2010).  

Dáleiðsla fer venjulega þannig fram að dáþegi kemur sér vel fyrir. Sumir 

dáleiðendur biðja dáþega að einblína á einhvern hlut en þessi aðgerð er 

ónauðsynleg og fremur óalgeng (Hörður Þorgilsson, 1989), oft lokar fólk 

augunum á þessu stigi (Að læknast með dáleiðslu, 2002). Dáleiðandi endurtekur 

þessu næst sefjun um að dáþegi skuli slaka á og að smám saman verði slökunin 

dýpri. Þegar hún er orðin nægilega djúp verður fólk næmara fyrir sefjun 

dáleiðanda og það kemst í dáleiðslu (Hörður Þorgilsson, 1993).  

Hversu hratt fólk kemst í dáleiðslu fyrst um sinn er breytilegt milli 

einstaklinga. Yfirleitt styttist tíminn eftir því sem dáþeginn er dáleiddur oftar. 

Þegar manneskja hefur komist í dáleiðslu er hlutverk dáleiðanda að fullvissa 

dáþega um að hann geti komist yfir hindranir sínar. Dáleiðandi gefur dáþega ýmist 

leiðbeiningar um hvernig skuli leysa vandann eða lætur hann um að finna lausnina 

sjálfan (Að læknast með dáleiðslu, 2002). Venjulega fer dáþegi úr dáleiðslu með 

fyrirmælum frá dáleiðanda en mismunandi er hvernig og hve hratt það er gert 

(Hörður Þorgilsson, 1993). Dáþegi hefur samt sem áður möguleika á að komast úr 

dáleiðslu að sjálfsdáðum, áður en hann fær fyrirmæli um það frá dáleiðanda 

(Lynn, Kirsch og Rhue, 2010). Dáleiðsla byggist á fullri samvinnu dáleiðanda og 

dáþega. Mikilvægt er  að gagnkvæmt traust, trúnaður og virðing sé til staðar 

(Hörður Þorgilsson, 1989). 

 



 16 

Upplifun fólks á dáleiðslu 

Fólk upplifir oft dáleiðslu sem djúpa og þægilega slökun þar sem meðvitund um 

umhverfi minnkar (Hörður Þorgilsson, 1989) og athyglin beinist að tillögum 

dáleiðanda (Lynn, Kirsch og Rhue, 2010). Dáþegi getur upplifað gamlar 

minningar og tilfinningar á sannfærandi hátt (Hörður Þorgilsson, 1989) og á oft 

auðvelt með að ímynda sér óþekktar aðstæður (Hörður Þorgilsson, 1993). Dáþegi 

upplifir stundum að svörun hans við tilmælum dáleiðanda (hypnotic responding) 

sé ósjálfráð (Whalley, e.d. b). 

Dáleiðsla nýtist sem meðferð við ýmsum vandamálum 

Hægt er að meðhöndla marga læknisfræðilega og sálfræðilega kvilla með 

dáleiðslumeðferð. Hún hefur meðal annars verið notuð til að minnka kvíða 

sjúklinga sem eru á leið í skurðaðgerðir eða í tannviðgerðir (Nolen-Hoeksema, 

o.fl., 2009). Önnur vandamál sem hægt er að nýta dáleiðslu sem meðferð við eru 

samkvæmt Lynn, Kirsh og Rhue (2010) kvíðaraskanir, þunglyndi, áfallastreitu-

röskun, rofinn persónuleiki, geðvefrænir sjúkdómar, verkir, átraskanir og 

reykingar. Hörður Þorgilsson (1993) nefnir þar að auki streitu, svefnleysi, offitu 

og kynlífsvandamál. Samkvæmt Hartland (1971) er dáleiðsla áhrifarík meðferð 

við hegðunarvandamálum á borð við að naga neglur, sjúga þumla og pissa undir.   

Einnig getur hún gagnast sem meðferð við sársauka sem fylgir krabbameini og 

ógleði sem krabbameinsmeðferð hefur í för með sér. Að lokum má nefna að til eru 

gögn sem styðja að hægt sé að nýta dáleiðslu sem meðferð við astma, 

húðsjúkdómum, dreyrasýki (hemophilia) og iðraólgu (irritable bowel syndrome) 

(Nash, 2001). Þeir Simrén, Ringstörm, Björnsson og Abrahamsson (2004) gerðu 

rannsókn þar sem áhrif dáleiðslumeðferðar á iðraólgu voru skoðuð. Niðurstöður 

leiddu í ljós minni óþægindi af völdum sjúkdómsins sem gefur vísbendingu um að 

dáleiðsla sé áhrifarík meðferð við iðraólgu. 

 

Hverjir ættu að beita dáleiðslu sem meðferðarformi? 

Auðvelt er að læra að innleiða dáleiðslu, en það getur leitt til sjálfskipaðra 

dáleiðslutækna sem ekki hafa verið þjálfaðir í geðrænni meðferð (Lynn, Kirsch og 

Rhue, 2010) og þekkja ekki hve flókið fyrirbæri mannshugurinn er. Þrátt fyrir að 
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dáleiðsla sem slík sé ekki hættuleg og sjálfskipaðir dáleiðslutæknar gætu viljað 

vel (Hartland, 1971), er mikilvægt að einungis fólk sem hlotið hefur rétta menntun 

noti dáleiðslu sem meðferð (Lynn, Kirsch og Rhue, 2010). Rannsókn Johnson og 

Hauck (1999) leiddi í ljós að 92% almennings voru á þeirri skoðun að einungis 

heilbrigðisstarfsfólk skyldi beita dáleiðslu sem meðferðarformi. 

Best er að dáleiðsla sé ekki notuð  ein og sér, heldur samhliða annarri meðferð 

(Nash, 2001; Hörður Þorgilsson munnleg heimild, 2.apríl, 2012). Margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að sjúklingar sem hljóta hugræna atferlismeðferð 

ásamt dáleiðslu nái betri árangri í meðferð en þeir sem einungis fá hugræna 

atferlismeðferð (Nash, 2001).  

 

Misskilningur almennings á dáleiðslu 

Staðalmyndir og ranghugmyndir stjórna viðhorfum margra til dáleiðslu (Green, 

2003). Misskilningur almennings á dáleiðslu, samkvæmt Lynn, Neufield og Maré 

(1993), felst í nokkrum atriðum. Í fyrsta lagi að dáleiðsla sé einhverskonar aðgerð 

dáleiðanda fremur en upplifun dáþega. Í öðru lagi að dáleitt fólk missi sjálfsstjórn 

og geri allt sem dáleiðandi leggur til. Í þriðja lagi felst misskilningurinn í hræðslu 

um að festast í dáleiðslu og í fjórða lagi telur fólk fyrirvaralaust minnisleysi koma 

í kjölfar dáleiðslu. Að lokum telur almenningur stundum að þeir sem hægt er að 

dáleiða séu veiklundaðir. Raunvísindaleg gögn styðja að um misskilning sé að 

ræða (Lynn, Kirsch og Rhue, 2010). 

Algengar spurningar sem meðferðaraðilar fá um dáleiðslu eru meðal annars 

hvort hún sé hættuleg, hvort hægt sé að dáleiða einhvern til að fremja glæp og 

hvort það geti komið fyrir að fólk vakni ekki úr dáleiðslu. Hörður Þorgilsson 

(1993) svarar þessum spurningum þannig að ekkert bendi til að dáleiðsla sé 

hættuleg, ekki sé hægt að dáleiða fólk til að fremja glæp og að fólk vakni alltaf úr 

dáleiðslu. Fólk með lægri greind eða sem á við geðræn vandamál að stríða á ekki 

auðveldara með að komast í dáleiðslu eins og margir halda (Young, 1986/1989).  
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Viðhorf til dáleiðslu 

Hvað eru viðhorf? 

Skilgreining Hogg og Vaughan (2011) á viðhorfum er að þau séu fremur stöðugar 

skoðanir, tilfinningar og tilhneigingar til hegðunar. Viðhorf snúa að félagslegum 

þáttum, hópum, atburðum eða táknum. Þau geta verið jákvætt eða neikvætt mat eða 

tilfinning um manneskju, hlut eða málefni. Samkvæmt Friðriki H. Jónssyni (1993) 

eru viðhorf sett saman úr hugsunum (þekkingu á hlut eða manneskju), hegðun 

(líklegum viðbrögðum fólks) og tilfinningum (hversu vel fólki líkar við hlut eða 

manneskju). Hann sagði marga telja viðhorf hafa áhrif á hegðun og með því að 

breyta viðhorfum sé mögulegt að breyta hegðun fólks.  

Til að breyta viðhorfum fólks er meðal annars hægt að beita fortölum en þá er átt 

við gagnvirk samskipti sem ætlað er að breyta gildum, skoðunum og viðhorfum 

fólks. Til að fortölur hafi áhrif á viðhorf skiptir máli hver beitir þeim, hvað er sagt 

og á hvaða hátt. Fræðsla er til að mynda oft áhrifarík leið til viðhorfsbreytinga 

(Hogg og Vaughan, 2011).  

Til að dáleiðslumeðferð skili árangri er, samkvæmt Hawkins og Bartsch árið 

2000, mikilvægt að breyta viðhorfum fólks til dáleiðslu. Nákvæm fræðsla og 

jákvæð viðhorf til dáleiðslu hafa samkvæmt þeim þau áhrif að sefnæmi sjúklinga 

hámarkast (Barling og De Lucchi, 2004).  

Helstu viðhorfsrannsóknir á dáleiðslu 

Í gegnum tíðina hafa viðhorf almennings til dáleiðslu verið öfgakennd og fólk 

ýmist auðtrúa á mátt dáleiðslu eða tortryggið (Naish, 1986). Þrátt fyrir að 

dáleiðsla sé samþykkt sem lögmæt aðferð í sálfræði og læknisfræði og sé notuð 

með góðum árangri á mörgum sviðum hefur reynst erfitt að fá almenning til að 

líta á dáleiðslu sem meðferð (Hartland, 1971).  

Í rannsókn London frá árinu 1961 kom fram að viðhorf grunnnema í 

háskólanámi til dáleiðslu litast af ákveðnum staðalmyndum og algengum 

misskilningi. Til að mynda taldi 81% nema að dáleidd manneskja ætti erfitt með 

að streitast á móti sefjun dáleiðanda, 74% trúðu að minnistap fylgdi því að láta 

dáleiða sig og 56% nema trúðu að fólk væri meðvitundarlaust í dáleiðslu og að 
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dáþegi teldi allt sem dáleiðandi segði sannleikann. Einungis 28% trúðu því að þeir 

myndu festast í dáleiðslu (Green, 2003).  

Green, Page, Rasekhy, Johnson og Bernhardt (2006) gerðu alþjóðlega rannsókn 

á viðhorfum háskólanema til dáleiðslu. Nemarnir voru frá Ástralíu, Þýskalandi, 

Bandríkjunum og Íran og sýndu niðurstöður að bandarísku nemarnir höfðu 

almennt jákvæðari viðhorf en þeir áströlsku. Samanborið við bandaríska og þýska 

úrtakið var það íranska líklegra til að tengja næmni fyrir dáleiðslu við andlegt 

ójafnvægi. Einnig létu írönsku nemarnir frekar í ljós hræðslu við dáleiðslu. 

Samanborið við þýsku nemendurna voru þeir írönsku líklegri til að halda að í 

dáleiðslu fælust ósjálfráðar hreyfingar. Fyrir utan ofangreinda þætti höfðu öll 

úrtökin svipuð viðhorf til dáleiðslu sem bendir til þess að viðhorfin séu ekki 

menningarbundin. 

Green (2003) skoðaði hvort reynsla af dáleiðslu hefði áhrif á viðhorf 

bandarískra háskólanema til hennar og gæti þar með leiðrétt misskilning fólks um 

dáleiðslu. Niðurstöður sýndu að viðhorf þeirra sem höfðu verið dáleiddir voru 

sjaldnar byggð á misskilningi. Þeir voru ólíklegri til að telja dáleiðslu vera annað 

stig meðvitundar eða árangur meðferðar velta á hæfileikum dáleiðanda fremur en 

dáþega. Þeir sem höfðu reynslu af dáleiðslu héldu síður að dáþegi yrði að fara eftir 

tilmælum dáleiðanda eða verða að segja sannleikann um mál sem hann myndi 

annars segja ósatt um. Að lokum voru þeir sem höfðu verið dáleiddir ólíklegri til 

að telja dáleidda manneskju ómeðvitaða um umhverfi sitt. Þessi viðhorf voru enn 

til staðar mánuði síðar þegar viðhorfskönnun var endurtekin.  

     McConkey (1986) skoðaði einnig viðhorf háskólanema til dáleiðslu fyrir og 

eftir að þeir voru dáleiddir. Helstu niðurstöður könnunarinnar sýndu að fyrir 

dáleiðslu voru nemarnir þeirrar skoðunar að dáleiðsla væri annað stig 

meðvitundar. Eftir dáleiðslu töldu þeir hinsvegar að hún fælist í að ímynda sér 

sefjun dáleiðanda. Þeir þátttakendur sem voru dáleiddir voru einnig líklegri til að 

halda að árangur í dáleiðslu snérist um eigin getu frekar en hæfileika dáleiðanda.  

Capafons o.fl. (2008) könnuðu áhrif persónulegrar reynslu og upplýsinga sem 

fólk hafði um dáleiðslu, á viðhorf þeirra. Könnunin var gerð á 2844 

sálfræðinemum í fjórum löndum, Spáni, Bandaríkjunum, Portúgal og Rúmeníu. 

Notast var við viðhorfslistann Revised Valencia Scale of Attitudes and Beliefs 

toward Hypnosis – Client Version. Niðurstöður könnunarinnar sýndu að 

þátttakendur sem höfðu fyrri reynslu af dáleiðslu og/eða byggðu þekkingu sína á 
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vísindalegum grunni höfðu jákvæðari viðhorf og réttari upplýsingar um dáleiðslu. 

Eins var fylgni á milli neikvæðra viðhorfa til dáleiðslu og þess að hafa hugmyndir 

um hana sem byggja á misskilningi.  

       Barling og De Lucchi (2004) skoðuðu áhrif reynslu á vitneskju, viðhorf og 

áhuga fólks á dáleiðslu. Helstu niðurstöður voru að þeir sem höfðu persónulega 

reynslu af dáleiðslu höfðu meiri vitneskju, jákvæðari viðhorf og höfðu áhuga á að 

nýta sér dáleiðslu sem meðferð. Þeir sem höfðu reynslu af dáleiðslu höfðu 

jafnframt nákvæmari vitneskju um hana og sjaldnar viðhorf sem byggð voru á 

staðalmyndum en þeir sem höfðu heyrt umfjöllun um dáleiðslu frá 

sviðsdáleiðanda eða í sjónvarpi. Þeir höfðu einnig jákvæðari viðhorf og voru 

minna hræddir við dáleiðslu. 

Í grein McIntosh og Hawney árið 1983 kemur fram að þegar grundvöllur 

þekkingar sjúklinga byggist á sjónvarpi eða sviðsdáleiðslu eru þeir líklegri til að 

vera á þeirri skoðun að dáleiðsla sé ekki nytsamlegt meðferðarform og hafa 

almennt neikvæðara viðhorf til dáleiðslu (McConkey, 1986). Þrátt fyrir 

niðurstöður Capafons og McIntosh og Hawney hafa ekki allar rannsóknir sýnt 

sömu niðurstöður. Samkvæmt Barling og De Lucchi (2004) sýna sumar 

rannsóknir að fólk sem fær upplýsingar sínar aðallega frá sviðsdáleiðslu hafi mjög 

neikvæð viðhorf til dáleiðslu á meðan niðurstöður annarra rannsókna sýni að fólk 

hafi jafnvel mjög jákvæð viðhorf ef þekking þeirra er byggð á sviðsdáleiðslu. 

Johnson og Hauck (1999) mátu skoðanir almennings á dáleiðslu með tilliti til 

þess hvaðan þátttakendur fengu upplýsingar sínar um hana. Úrtakið samanstóð af 

fjórum mismunandi hópum. Sálfræðinemum, fólki í félagasamtökum, fólki sem 

sótti ráðstefnu í femínískri trúarheimspeki (womens spirituality) og 

eftirlaunaþegum. Niðurstöður voru á þann veg að flestir sálfræðinemar töldu 

upplýsingar sínar koma frá sviðsdáleiðslu og sjónvarpi. Fólkið í 

félagasamtökunum og ráðstefnugestirnir töldu sig hafa fengið upplýsingar sínar 

aðallega frá klínískum sálfræðingum eða læknum. Í hópi eftirlaunaþega var 

enginn flokkur áberandi hæstur og virðist sá hópur hafa fengið upplýsingar sínar 

víðs vegar að.  

Þrátt fyrir að hóparnir fjórir hafi fengið upplýsingar sínar um dáleiðslu frá 

mismunandi stöðum voru viðhorf þeirra á henni svipuð. Þátttakendur 

rannsóknarinnar höfðu almennt jákvæð viðhorf til dáleiðslu þó þau væru ekki að 

öllu leyti rétt. Flestir héldu að dáleiðsla gæti stytt tímann sem tekur að finna rót 
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vandans hjá sjúklingi og 64% voru ósammála þeirri fullyrðingu að manneskja geti 

ekki logið þegar hún er í dáleiðslu. Margir töldu að dáleiðsla væri öflug aðferð til 

að rifja upp gleymdar minningar og 98% trúðu að dáleiðsla væri annað stig 

meðvitundar. 

Jafnvel þó dáleiðsla sé almennt talin til sálfræðilegra fyrirbæra er óalgengt að 

hún fái mikla  fræðilega umfjöllun í sálfræðideildum háskóla. Í könnun Fellows 

(1985) var spurningalisti sendur til 58 sálfræðideilda innan háskóla í Bretlandi. 

Markmið hennar var að komast að því hve mikið væri fjallað um dáleiðslu í 

kennslu deildanna og hvert eðli umfjöllunarinnar væri. Einnig vildi hann skoða 

hver viðhorf væru til slíkrar umfjöllunar og til rannsókna á dáleiðslu. 

Deildarstjórar sálfræðideilda svöruðu könnuninni hverju sinni. Niðurstöður voru 

að fáar deildir höfðu fræðilega umfjöllun um dáleiðslu, um það bil þriðjungur 

skóla höfðu einhverja umfjöllun á grunnstigi og um fjórðungur deilda gerðu 

einhverjar rannsóknir á dáleiðslufyrirbærinu.  

Könnunin leiddi í ljós jákvæð viðhorf til fræðilegrar umfjöllunar og rannsókna 

á efninu. Allir deildarstjórar voru sammála um að dáleiðsla væri verðugt 

rannsóknarefni fyrir grunn- og framhaldsnema í sálfræði og þrír fjórðu þeirra 

töldu dáleiðslu viðeigandi kennsluefni. Þeir nefndu að dáleiðsla væri mikilvægur 

hluti af sögu sálfræðinnar, öflugt fyrirbæri sem allir sálfræðinemar ættu að 

kannast við og mikilvæg klínísk aðferð. Deildarstjórar gáfu einnig ástæður fyrir 

því að þeir áttu, þrátt fyrir góð viðhorf, erfitt með að fræða nemendur sína 

almennilega um dáleiðslu. Meðal nefndra ástæðna voru skortur á hæfu starfsfólki 

og gögnum um dáleiðslu. Sumir deildarstjórar voru einnig á þeirri skoðun að ekki 

skyldi kenna nemum aðferðir til dáleiðslu þar sem þeir töldu misnotkun mögulega 

(Fellows, 1985).   

       Sálfræðimenntað fólk hefur oft ranga mynd af dáleiðslu eins og Yapko (1994) 

sýndi fram á í könnun sinni á viðhorfum meðferðaraðila. Hann komst að því að að 

klínískir sálfræðingar hafa almennt jákvæð viðhorf til dáleiðslu en þau viðhorf 

byggja hinsvegar oft á röngum upplýsingum. Til dæmis voru sálfræðingar 

sammála því að minningar sem rifjaðar eru upp í dáleiðslumeðferð séu nákvæmari 

en aðrar. Einnig töldu flestir sálfræðingar að hægt væri að rifja upp minningar frá 

fæðingu einstaklings.  

Mögulegar ástæður þess að fáir heilbrigðisstarfsmenn læra dáleiðslu er að þeir 

telji að erfitt sé að læra hana, hún sé tímafrek og erfitt sé að koma sjúklingum í 
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nægilega djúpa dáleiðslu (Hartland, 1971). Linda Thomson (2003) gerði rannsókn 

í þeim tilgangi að athuga hvort hægt væri að breyta viðhorfum starfsmanna í 

heilbrigðisgeiranum með aukinni fræðslu. Fræðslan snérist meðal annars um að 

hrekja burt sögusagnir og misskilning um dáleiðslu ásamt því að fræða 

þátttakendur um sögu hennar. Auk þess var framkvæmd dáleiðslu útskýrð og þau 

geðrænu vandamál sem meðferðin nýtist við, talin upp.  

Þátttakendur hlustuðu á 90 - 180 mínútna fyrirlestur og þrír spurningalistar 

voru notaðir til að meta viðhorf þátttakenda. Fyrsti spurningalistinn var lagður 

fyrir áður en þátttakendur hlustuðu á fyrirlesturinn, annar listinn var lagður fyrir 

strax eftir fyrirlesturinn og sá þriðji þremur vikum síðar. Helstu niðurstöður voru 

þær að þegar þátttakendur höfðu hlotið nákvæma fræðslu voru þeir líklegri til að 

vera almennt jákvæðari varðandi dáleiðslu. Einnig sögðust þeir líklegri til að vilja 

nota hana í framtíðinni. Áður en þátttakendur hlustuðu á fyrirlesturinn sögðust 

29% þátttakenda ætla að mæla með dáleiðslu við sjúkling en hlutfallið hækkaði 

upp í 83% eftir fyrirlesturinn. Þegar spurningalistinn var lagður fyrir þremur 

mánuðum síðar höfðu 56% þátttakenda mælt með dáleiðslu við sjúkling (Linda 

Thomson, 2003).   

Hvernig eru viðhorf mæld 

Ýmsar leiðir eru til að mæla viðhorf fólks. Sem dæmi um viðhorfskvarða má 

nefna Thurstone kvarða (Thurstone Scale), Guttman kvarða (Guttman Scale), og 

Likert Scale (Likert Scale). Thurstone kvarðinn var fyrsta formlega mælitækið á 

viðhorf. Skalinn inniheldur fullyrðingar sem þátttakandi gefur gildi frá 0 – 11. 

Gildin segja til um hversu hlynnt manneskja er fullyrðingunni. Meðalskor er síðan 

reiknað út. Manneskja sem svarar Guttman kvarðanum er beðin um að merkja við 

staðhæfingar sem í upphafi eru ekki öfgafullar en verða ýktari eftir því sem atriðin 

verða fleiri. Kvarðinn mælir þá hversu langt manneskja er tilbúinn til að ganga, en 

samþykki manneskja atriðin þrjú er hún einnig sammála atriðum eitt og tvö. 

Likert skalinn metur hversu sammála eða ósammála manneskja er fullyrðingu. 

Algengt er að kvarðinn sé fimm eða sjö punkta og hafi bæði jákvæða og neikvæða 

stefnu. Fólk merkir þá afstöðu sína inn á kvarðann (Hogg og Vaughan, 2011).  
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Endurskoðuð útgáfa af Valencia mælikvarða um viðhorf og trú 

gagnvart dáleiðslu – útgáfa fyrir skjólstæðinga  

Valencia kvarðinn (Valencia Scale of Attitudes and Beliefs) er sex punkta Likert 

viðhorfskvarði sem er að mestu leyti byggður á dáleiðslukönnun um skoðanir 

(hypnosis survey beliefs) frá Keller árið 1996. Við gerð hans var stuðst við fleiri 

spurningakannarnir um dáleiðslu og má þar nefna McConkey og Jupp árið 1985/1986, 

McConkey frá árinu 1986, Spanos og fleiri árið 1987, Nickisson frá árinu 1997 og 

Eimer og Freeman frá árinu 1998 (Carvalho o.fl., 2007).   

Upphaflega samanstóð Valencia kvarðinn af 28 atriðum sem áttu að meta sjö 

mismunandi ranghugmyndir (misconceptions) sem Capafons setti fram um dáleiðslu. 

Þáttagreining á kvarðanum benti til að dreifingu atriða væri best lýst með sex þáttum: 

Hjálp (help), sjálfvirkni (automatism), sjálfsstjórn (personal control), áhuga (interest), 

töfralausn (magical solution) og samvinnu (collaboration). Síðar var listinn þróaður 

frekar og sex atriðum bætt við hann. Þáttagreining á þeim lista gaf átta þætti, tvo 

aukalega sem voru minni (memory) og jaðaratriði (marginal) (Capafons, Cabañas og 

Espejo, 2004).  

Árið 2006 var listinn lengdur í 37 atriði og orðaður skýrar (Carvalho o.fl., 2007). 

Hann var nefndur endurskoðuð útgáfa af Valencia mælikvarða um viðhorf og trú 

gagnvart dáleiðslu (Revised Valencia Scale of Attitudes and Beliefs Towards Hypnosis 

– Client Version) og sýndi þáttagreining aftur átta þætti; Hjálp, stjórn, töfra, 

áhuga/dálæti, samvinnu, hræðslu, minni/trans og jaðaratriði.  

Í þættinum hjálp (help) var að finna atriði sem tengdust því hvort að dáleiðsla væri 

góð viðbótarmeðferð. Þátturinn stjórn (control) hafði að geyma atriði sem fólust í því 

hvort að dáleidd manneskja haldi sjálfsstjórn. Í þættinum töfrar (magic) voru atriði 

sem snéru að því að dáleiðsla sé fyrirhafnarlaus töfralausn við ýmsum kvillum. 

Þátturinn áhugi/dálæti (interest/liking) hafði að geyma atriði sem tengdust því hvort 

áhugi væri fyrir dáleiðslu og á að láta dáleiðast. Samvinna (cooperation) var þáttur 

sem innihélt atriði um hvort að samvinna væri milli dáleiðanda og dáþega. Þátturinn 

hræðsla (fear) hafði atriði sem tengdust því hvort manneskja væri hrædd um að missa 

sjálfsstjórn, vera undir stjórn dáleiðanda og að festast í dáleiðslu. Minni/trans 

(memory/trans) var þáttur sem innihélt atriði sem snéru að því hvort að dáleiðsla væri 

eins og trans þar sem viðkomandi hefur greiðan aðgang að minningum sínum. Einnig 

snéru atriðin að því hvort manneskja geti logið í dáleiðslu. Að lokum innihélt 

þátturinn jaðaratriði (marginal) atriði sem fjölluðu um hvort að dáleiðsla hefði þróast 
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utan við svið vísinda og hvort að fólk sem sé dáleitt hafi óvenjulega eiginleika. 

Listinn hafði gott innra réttmæti og góðan áreiðanleika í úrtakinu (Capafons o.fl., 

2008).  

Capafons o.fl (2008) þáttagreindu listann fyrir sálfræðinema í háskólum í  

Rúmeníu, Spáni, Portúgal og Þýskalandi og fengu fram sömu þætti sem höfðu innri 

áreiðanleika (Cronbachs alpha) frá 0,58 – 0,85. Þegar fylgni milli þátta var skoðuð 

reyndist hún jákvæð og mest á milli þáttanna hjálp og áhugi og hjálp og samvinna. 

Niðurstöður rannsóknar þeirra leiddi í ljós jákvæða fylgni á milli reynslu af dáleiðslu 

og jákvæðra viðhorfa til hennar. 

 

Tilgátur og markmið rannsóknarinnar 

Lítið er vitað um viðhorf Íslendinga til dáleiðslu þar sem engin rannsókn hefur verið 

framkvæmd á því hingað til. Ákveðið var því að gera viðhorfskönnun á 

háskólanemum og nota til þess Valencia kvarðann þar sem hann var skýr og 

aðgengilegur. Einnig hafði hann sýnt gott innra réttmæti og áreiðanleika í úrtökum 

erlendis. Markmið þessarar rannsóknar var að þáttagreina Valencia kvarðann í 

íslensku úrtaki og með íslenskri þýðingu ásamt því að athuga hvort fræðsla og 

persónuleg reynsla af dáleiðslu hefði áhrif á viðhorf fólks. 

Búist var við að þáttagreining á Valencia kvarðanum leiddi í ljós sömu þætti og 

listinn hafði áður gert eða hjálp, stjórn, töfralausn, áhuga, samvinnu, hræðslu, 

minni/trans og jaðaratriði. Jaframt var búist við að áreiðanleiki allra þátta yrði 

viðunandi. Þátttakendum var skipt í tilraunahóp og samanburðarhóp en fólk í 

tilraunahóp fékk stutta fræðslu um dáleiðslu á blaði. Samanburðarhópur fékk 

hinsvegar enga fræðslu um dáleiðslu. Gert var ráð fyrir að sá helmingur sem fengi 

fræðslu myndi hafa marktækt hærra meðaltal á þáttum sem snúa að hjálp, stjórn, 

áhuga og samvinnu og marktækt lægra meðaltal á þáttum um hræðslu, töfralausn, 

minni/trans og jaðaratriði. Talið var að marktækur munur yrði á sömu þáttum hjá 

þeim sem hafa persónulega reynslu af dáleiðslu. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sálfræði- og verkfræðinemar við Háskóla 

Íslands. Sálfræðinemar voru valdir vegna þess að rannsakendur sem sjálfir eru 

nemar við sálfræðideild töldu viðhorf innan deildarinnar væru fremur neikvæð. 

Verkfræðinemar urðu fyrir valinu af þeirri ástæðu að deildin er fjölmenn og 

fræðsla um dáleiðslu er ekki hluti af námi þeirra. Ætlunin var að kanna viðhorf 

bæði fyrsta og annars árs nema við báðar deildir og talið var að mögulegt væri að 

fá um 300 þátttakendur í heildina. Einungis fékkst leyfi til að kanna viðhorf 

stúdenta í tveimur námskeiðum, báðum á öðru ári. Um var að ræða Skyn- og 

Hugfræði B í sálfræðideild og Aðgerðagreiningu í verkfræðideild.  

Þátttakendur í rannsókninni voru 66 talsins þar sem fjöldi karla var 19 og fjöldi 

kvenna var 47. Meðalaldur stúdenta var 24,6 ár. Yngsti þátttakandi var 20 ára og 

sá elsti 55 ára. Nemendum var ekki skylt að taka þátt og fengu hvorki greiðslu né 

einingar fyrir þátttöku sína. 

Mælitæki 

Þátttakendur svöruðu endurskoðaðri útgáfu af Valencia mælikvarða um viðhorf og 

trú gagnvart dáleiðslu – útgáfa fyrir skjólstæðinga. Listinn samanstendur af 37 

atriðum sem hafa sex svarmöguleika þar sem 1 merkir ,,algjörlega ósammála“, 2 

,,mjög ósammála“, 3 ,,frekar ósammála“, 4 ,,frekar sammála“, 5 ,,mjög sammála“ 

og 6 ,,algjörlega sammála“. Þáttagreining á háskólanemum í alþjóðlegu úrtaki 

leiddi í ljós átta þætti sem samkvæmt Capafons o.fl. (2008) höfðu allir viðunandi 

innri áreiðanleika. Um var að ræða þættina: Hjálp (alfa = 0,82), stjórn (alfa = 

0,72), töfralausn (alfa = 0,59), áhugi (alfa = 0,85), samvinna (afla = 0,59), hræðsla 

(alfa = 0,78), minni/trans (alfa = 0,69) og jaðaratriði (alfa = 0,58). 

Listinn var þýddur frá spænsku yfir á ensku af sálfræðingi sem hafði bæði 

tungumál sem móðurmál. Listinn var svo þýddur yfir á íslensku úr ensku af 

Sólveigu Jakobsdóttur prófessor á menntavísindasviði við Háskóla Íslands. 

Íslenska þýðingin var síðan bakþýdd af Jóhönnu Jónsdóttur doktor í 

stjórnmálafræði og borin saman við upprunalegu ensku þýðinguna. Auk Valencia 

kvarðans voru lagðar fyrir bakgrunnsspurningar um kyn, aldur, deild og reynslu. 
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Spurningarnar um reynslu snéru að því hvort viðkomandi hefði verið dáleiddur 

áður, þekkti einhvern sem hefði verið dáleiddur, þekkti einhvern sem dáleiddi 

annað fólk, hvaðan fólk hefði þekkingu sína um dáleiðslu og við hverju það teldi 

að dáleiðsla gæti nýst sem meðferð. Könnunin var nafnlaus og ekki var hægt að 

rekja svör til þátttakenda. Í viðauka I má sjá viðhorfskönnunina í heild sinni.  

Fræðsla 

Íhlutunin fólst í fræðslu þar sem þátttakendur voru beðnir um að lesa átta 

staðhæfingar um dáleiðslu sem raunvísindaleg gögn styðja. Hver staðhæfing átti við 

um hvern þátt Valencia kvarðans. Þessar staðhæfingar má sjá í viðauka 1. 

Fræðsluhópurinn átti lesa þessar staðhæfingar áður en hann svaraði 

viðhorfskönnuninni. Samanburðarhópurinn fékk ekki þessa íhlutun.  

 

Framkvæmd 

Nemendur voru beðnir um að svara stuttri viðhorfskönnun um dáleiðslu í lok 

kennslustundar. Þeim var sagt að fyrirlögnin tæki um tíu mínútur. Þátttakendum 

var ekki sagt að annar helmingur þeirra fengi fræðslu um dáleiðslu en hinn ekki. 

Um var að ræða rannsókn með millihópasniði. Frumbreytur rannsóknarinnar 

voru fræðsla og reynsla af dáleiðslu og fylgibreyta var viðhorf háskólanema til 

dáleiðslu.  

Úrvinnsla gagna 

Tölfræðiúrvinnsla fór fram með 20. útgáfu tölfræðiforrits fyrir félagsvísindi 

(Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)). Gögn þátttakenda sem 

svöruðu innan við 90% af fullyrðingum Valencia kvarðans, eða 33 spurningum 

eða færri, voru ekki höfð með í úrvinnslu en um var að ræða gögn fimm 

þátttakenda. Lýsandi tölfræði var gerð á gagnasafninu og kannað hvort breytur 

uppfylltu skilyrði þáttagreiningar. Meginhlutaþáttagreining (principal components 

factor analysis) var gerð á svörum þátttakenda, alls 37 fullyrðingum, og notast var 

við hornréttan snúning (varimax).  

Nokkrum atriðum Valencia kvarðans var snúið til að auðvelda úrvinnslu, hafa 



 27 

samræmi milli allra spurninga og svo gildin yrðu jákvæð. Atriðin voru númer 14 

,,dáleidd manneskja getur komist úr dáleiðslu hvenær sem hún óskar“, 15 ,,í 

dáleiðslu ástandi heldur manneskja vilja sínum og getur því gert það sem henni 

sýnist“, 22 ,,í dáleiðslu er mögulegt að neyða fólk til að gera hluti sem það vill 

ekki gera“, 24 ,,ef fólk er ekki sammála uppástungu dáleiðanda getur það 

algjörlega leitt hana hjá sér“ og 25 ,,dáleitt fólk heldur sjálfsstjórn“.  

Fjöldi þátta var metinn með eigingildum (eigenvalue) skriðuriti (scree plot). 

Innri áreiðanleiki þáttanna var mældur með Cronbachs alpha. Notast var við t-próf 

til að skoða mun á milli þeirra nemenda sem fengu fræðslu um dáleiðslu og þeirra 

sem ekki fengu fræðslu um dáleiðslu. Jafnframt var notað t-próf til að skoða mun 

á milli þeirra sem þekktu einhvern sem hafði verið dáleiddur og þeirra sem ekki 

þekktu manneskju sem hafði verið dáleidd. Afkastareiknirinn Cohens d var 

notaður til að mæla áhrifastærð meðaltala hópanna. Þegar notast var við 

marktektarpróf var miðað við við alpha=0,05 marktektarmörk.  
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 

Valencia kvarðinn var lagður fyrir í lok kennslustunda í sálfræði- og 

verkfræðideildum við Háskóla Íslands. Í töflu 1 eru birtar upplýsingar um úrtakið, 

fjölda og hlutföll eftir bakgrunnsspurningum. Flestir þátttakenda voru ungar konur í 

sálfræðideild. Einungis um 12% þátttakenda í viðhorfskönnuninni höfðu verið 

dáleiddir. Af þeim sem höfðu verið dáleiddir höfðu 11% verið dáleiddir af 

sálfræðingi, 11% af lækni og 78% af öðrum (dáleiðslutæknar og sviðsdáleiðendur). 

Hlutfall nemenda sem þekkti einhvern sem dáleiðir aðra var 4% og 38% þekktu 

einhvern sem hafði verið dáleiddur.  

Hlutfall þátttakenda sem sögðust hafa fengið upplýsingar sínar um dáleiðslu frá 

fjölmiðlum var 88%. Hlutfall þeirra sem fengu upplýsingar um dáleiðslu frá 

bíómyndum var 82% og 39% fengu upplýsingar sínar frá sviðsdáleiðslu. Hlutfall 

nemenda sem töldu upplýsingar sínar um dáleiðslu koma frá skóla, bókum og 

tímaritum eða vinum og fjölskyldu var 36%. Einungis 17% þátttakenda töldu sig hafa 

fróðleik sinn um dáleiðslu frá sálfræðingum. Hlutfall stúdenta sem taldi sig hafa 

fengið upplýsingar sínar annarsstaðar frá var 3% og var dáleiðslunámskeið nefnt í því 

samhengi. Allir nemendur töldu sig einhvern fróðleik hafa fengið um dáleiðslu. 

Hlutfall þátttakenda sem taldi mikilvægt að sá sem dáleiddi aðra væri menntaður 

heilbrigðisstarfsmaður var 41% en rúmlega helmingur (52%) var hlutlaus í því máli. 

Hlutfall stúdenta sem töldu að dáleiðsla nýttist sem meðferð við streitu var 65% og 

64% álitu að hægt væri að nota hana í kvíðameðferð. Hlutfall þeirra sem voru á þeirri 

skoðun að dáleiðslu væri hægt að nota í þunglyndismeðferð var 62% og 59% töldu 

hana nýtast sem meðferð við lágu sjálfstrausti. Þeir sem mátu dáleiðslu vera áhrifaríka 

við reykingum og fælni voru 58% og 44% töldu hana góða leið til að draga úr 

óæskilegri hegðun. Hlutfall stúdenta sem álitu dáleiðslu nýtast sem meðferð við 

alkóhólisma var 36% og 32% töldu hana nýtast sem meðferð við átröskunum. Þeir 

sem voru á þeirri skoðun að hægt væri að minnka stam með dáleiðslu voru 21% og 

15% töldu að dáleiðsla nýttist sem meðferð við þeim sársauka sem fylgir 

skurðaðgerðum. Hlutfall þátttakenda sem töldu að dáleiðslu væri hægt að nýta sem 

meðferð við ofvirkni var 12% og 6% héldu að hún myndi gagnast við hrotum og 

Tourette sjúkdómi. Fáir þátttakendur voru á þeirri skoðun að dáleiðsla nýttist sem 

meðferð við iðraólgu eða 3% og einungis 2% þátttakenda töldu að hægt væri að lækna 
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ófrjósemi með dáleiðslu. Enginn þátttakandi áleit að dáleiðsla gagnaðist sem meðferð 

við krabbamein, heila- og mænusigg eða lesblindu með dáleiðslu.  

 
Tafla 1. Upplýsingar um úrtak 

        Fjöldi (n=66)      Hlutfall af heild (%)  
Aldur 

20-29 ára 58 87,9% 
30-39 ára   4   6,1% 
40-49 ára   3   4,5% 
50-59 ára   1   1,5% 

Kyn   

Karl 19 28,8% 
Kona 47 71,2% 

Deild   

Sálfræðideild 44 66,7% 
Verkfræðideild 22 33,3% 

Fræðsla   

Já 33 50% 
Nei 33 50% 

Hefur verið dáleiddur   

Já   8 12,1% 
Nei 58 87,9% 

Þekkir einhvern  
sem dáleiðir   

Já   3   4,5% 
Nei 63 95,5% 

Þekkir einhvern  
sem hefur verið  
dáleiddur   

Já 25 37,9% 
Nei 41 62,1% 

Þáttagreining 

Athugað var hvort gögnin uppfylltu skilyrði þáttagreiningar og niðurstöður Bartletts 

prófsins (Bartlett´s test of sphericity χ2(666) = 1707,565, (p < 0,001) og KMO 

prófsins (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy) 0,66 gáfu til kynna að 

svo væri (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Ris (kurtosis) og skekkja 

(skewness) þátta var viðunandi fyrir utan þáttinn samvinna sem hafði skekkju sem var 

hærri en 1. Ástæða skekkjunnar gæti verið fáir þátttakendur og var ekki litið á þetta 
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sem vandamál þar sem marktektarprófum sýndu að óhætt var að þáttagreina. Miðað 

var við að hleðsla breytu við þátt væri 0,4 eða hærri þar sem úrtakið var minna en 200 

manns. Venjulega er ekki ráðlagt að framkvæma þáttagreiningu þegar úrtak er minna 

en fimm sinnum fjöldi breyta (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Í 

þessu tilfelli hefði því verið ákjósanlegt að hafa að minnsta kosti 185 þátttakendur í 

rannsókninni. 

Meginhlutaþáttagreining (principal components factor analysis) var gerð með 

hornréttan snúning (varimax). Þáttagreining sýndi að níu þættir höfðu eigingildi hærra 

en einn. Skriðupróf benti hinsvegar til þess að fjórir undirliggjandi þættir lægju að 

baki svörun þátttakenda. Ákveðið var að draga sex þætti vegna kenninga 

rannsóknarinnar og fyrri þáttagreininga á Valencia kvarðanum. Ekki voru dregnir 

fleiri þættir þar sem sundurgreiningarhæfni atriða í öðrum þáttum var lítil. Í töflu 2 má 

sjá upplýsingar um þáttahleðslu atriða Valencia kvarðans.  

Fullyrðingar listans voru 37 talsins og áttu að mæla viðhorf til dáleiðslu. 

Fullyrðingarnar voru þáttagreindar til að skoða hvort þær mældu ólíka þætti og til að 

meta innra samræmi þeirra. Niðurstöður þáttagreiningar leiddu í ljós að átta 

fullyrðingar féllu ekki vel að hinum sem dró úr áreiðanleika kvarðans. Því var ákveðið 

að hafa þær ekki með í þáttagreiningu. Þetta voru fullyrðingar númer 5 ,,í dáleiðslu, er 

hægt að ná árangri án fyrirhafnar af hálfu þess sem er dáleiddur“, 6, ,,hægt er að 

nota dáleiðslu sem töfralausn til að leysa vandamál“, 9 ,,dáleiðsla er það eina sem 

þarf til að meðhöndla flest vandamál“, 20 ,,dáleiðsla er eðlislega hættuleg“, 21 ,,allt 

sem gerist í dáleiðsluástandi orsakast af þeim sem er dáleiddur“,  33 ,,dáleiðsla felur 

í sér trans“, 34 ,,dáleiðsla þróaðist utan við svið vísindalegra rannsókna“ og 35 

,,grundvallareiginleikar manneskju sem á auðvelt með að dáleiðast eru trúgirni, 

fáfræði og ósjálfstæði“. Stærsti hluti þessara atriði var í þáttum töfralausn og 

jaðaratriði í þáttagreiningu Capafons o.fl. (2008). Voru þá eftir 31 fullyrðing sem 

mynduðu í þáttagreiningu sex undirþætti sem skýrðu 65% dreifingarinnar. 

Þátturinn sem skýrði mestan hluta dreifingarinnar (21,4%) var nefndur hjálp og í 

honum voru sjö fullyrðingar sem allar tengdust því hvort dáleiðsla væri gagnleg 

aðferð til að bæta árangur læknis- og sálfræðimeðferðar. Fullyrðingarnar sem voru í 

þeim þætti voru númer 1 ,,dáleiðsla getur verið öðrum mjög hjálpleg“, 10 ,,dáleiðsla 

getur verið mjög hjálpleg við að auka árangur meðferðar þegar hún er notuð sem 

viðbótarmeðferð“, 12 ,,dáleiðsla er viðbót eða tæki til að bæta sálfræðimeðferð“, 16 

,,dáleiðsla er örugg tækni og hefur í för með sér fáa áhættuþætti“, 17 ,,dáleiðsla eykur 
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getu til sjálfsstjórnar“, 23 ,,dáleiðsla eykur árangur í sálfræði- og læknismeðferð“ og 

37 ,,dáleiðsla er viðbót eða tæki til að bæta lækningameðferð“. 

Annar þátturinn skýrði 18,7% dreifingar og í honum voru fimm fullyrðinar sem 

snéru að því hvort dáleitt fólk stjórni eigin hugsunum og gjörðum og haldi vilja 

sínum. Hann var því nefndur stjórn. Fullyrðingarnar voru númer 14 ,,dáleidd 

manneskja getur komist úr dáleiðslu hvenær sem hún óskar“, 15 ,,í dáleiðsluástandi 

heldur manneskja vilja sínum og getur því gert það sem henni sýnist“, 22 ,,í dáleiðslu 

er mögulegt að neyða fólk  til að gera hluti sem það vill ekki gera“, 24 ,,ef fólk er ekki 

sammála uppástungu dáleiðanda getur það algjörlega leitt hana hjá sér“ og 25 

,,dáleitt fólk heldur sjálfsstjórn“. 

Þriðji þátturinn skýrði 9,5% af dreifingunni. Hann innihélt fjórar fullyrðingar sem 

fólust í því að viðkomandi væri forvitinn um dáleiðslu og var hann því nefndur áhugi. 

Fullyrðingarnar í honum voru númer 26,  ,,ég myndi vilja láta dáleiða mig“, 27 ,,ég 

myndi leyfa mér að dáleiðast ef tækifæri gæfist“, 28 ,,ég myndi vilja eiga auðvelt með 

að dáleiðast“ og 29 ,,maður lærir hraðar í dáleiðslu“. 

Fjórði þátturinn hafði að geyma sex fullyrðingar sem í fólst hvort dáþegi myndi 

missa sjálfstjórn og hvort minni í dáleiðslu væri betra en ella. Þátturinn var því 

nefndur minni/vilji og skýrði 5,6% dreifingarinnar. Fullyrðingarnar í þeim þætti voru 

númer 7 ,,ég tel að í dáleiðslu sé manneskja eins og vélmenni á valdi dáleiðandans“, 

11 ,,dáleidd manneskja er viljalaus“, 30 ,,það sem er munað í dáleiðslu er ávallt 

sannleikurinn“, 31 ,,ekki er hægt að ljúga í dáleiðsluástandi þó sá sem dáleiddur er 

vilji það“, 32 ,,ein leið til að staðfesta hvort atburður gerðist er ef manneskja man 

eftir honum í dáleiðsluástandi“ og 36 ,,hugur manneskju sem er dáleidd er klofinn“. 

Fimmti þátturinn skýrði 5,3% dreifingar og í honum voru einungis þrír þættir sem 

allir snéru að hræðslu við dáleiðslufyrirbærið. Þátturinn var því nefndur hræðsla. 

Fullyrðingar þáttarins voru númer 4 ,,ég er hrædd(ur) við dáleiðslu“, 18 ,,ég er 

hrædd(ur) um að festast í dáleiðsluástandi“ og 19 ,,ég tel að í dáleiðslu sé mögulegt 

að missa stjórn“. 

Sjötti og síðasti þátturinn skýrði 4,6% dreifingarinnar og hann samanstóð af fjórum 

þáttum sem snéru að því hvort þörf væri á samvinnu dáleiðanda og dáþega á meðan á 

dáleiðslu stendur. Hann fékk því nafnið samvinna og innihélt fullyrðingar númer 2 

,,til að ná fram dáleiðslu þarf samvinnu bæði hins dáleidda og dáleiðanda“, 3 ,,hinn 

dáleiddi verður að vera í dáleiðsluástandi til að geta náð markmiðum dáleiðslunnar“, 

8 ,,dáleiðsla krefst viðleitni manneskjunnar sem er verið að dáleiða“ og 13 ,,til þess 
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að hægt sé að dáleiða manneskju þarf hún að vera samþykk því“. 

Tafla 2. Þáttahleðsla atriða meginhlutagreining á Valencia kvarðanum 
 
Fullyrðingar  
Valencia kvarðans Þættir 

 Hjálp Stjórn Áhugi Minni/ vilji Hræðsla Samvinna 
37. Dáleiðsla er viðbót eða tæki til að 
bæta lækningameðferð ,859 -,146 ,225 ,202 ,067 ,102 

23. Dáleiðsla eykur árangur í 
sálfræði- og læknismeðferð ,842 -,133 ,169 ,180 -,005 ,101 

10. Dáleiðsla getur verið mjög 
hjálpleg við að auka árangur 
meðferðar þegar hún er notuð sem 
viðbótarmeðferð 

,839 ,039 ,238 -,020 ,058 ,262 

12. Dáleiðsla er viðbót eða tæki til að 
bæta sálfræðimeðferð ,821 ,003 ,121 ,114 ,209 ,211 

1. Dáleiðsla getur verið örðum mjög 
hjálpleg ,753 ,149 ,185 -,146 ,018 ,105 

17. Dáleiðsla eykur getu til 
sjálfsstjórnar ,569 -,131 ,280 ,273 -,310 ,133 

16. Dáleiðsla er örugg tækni og hefur 
í för með sár fáa áhættuþætti ,501 -,394 ,314 ,007 -,140 ,273 

25. Dáleitt fólk heldur sjálfsstjórn -,082 ,893 -,102 ,024 ,172 ,012 
24. Ef fólk er ekki sammála 
uppástungu dáleiðanda getur það 
algjörlega leitt hana hjá sér ,196 ,826 -,144 ,066 ,026 -,069 

15. Í dáleiðsluástandi heldur 
manneskja vilja sínum og getur því 
gert það sem henni sýnist -,182 ,785 ,187 ,076 ,138 ,082 

22. Í dáleiðslu er mögulegt að neyða 
fólk til að gera hluti sem það vill ekki 
gera ,025 -,755 ,075 -,308 -,201 -,067 

14. Dáleidd manneskja getur komist 
úr dáleiðslu hvenær sem hún óskar -,147 ,746 ,124 ,246 -,035 -,120 

28. Ég myndi vilja eiga auðvelt með 
að dáleiðast ,412 -,025 ,827 ,018 -,096 ,096 

27. Ég myndi leyfa mér að dáleiðast 
ef tækifæri gæfist ,492 ,008 ,767 ,025 -,151 ,068 

29. Maður lærir hraðar í dáleiðslu ,211 -,019 ,750 ,313 ,055 ,120 
26. Ég myndi vilja láta dáleiða mig ,540 -,048 ,739 ,030 -,197 ,079 
36. Hugur manneskju sem er dáleidd 
er klofinn ,158 -,055 -,234 ,701 -,098 -,028 

30. Það sem er munað í dáleiðslu er 
ávallt sannleikurinn ,009 ,154 ,415 ,700 -,032 -,060 

32. Ein leið til að staðfesta hvort 
atburður gerðist er ef manneskja man 
eftir honum í dáleiðsluástandi ,108 ,152 ,339 ,686 ,117 -,017 

7. Ég tel að í dáleiðslu sé manneskja 
eins og vélmenni á valdi 
dáleiðandans -,096 ,399 ,072 ,673 ,210 ,073 
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11. Dáleidd manneskja er viljalaus ,209 ,443 -,167 ,608 ,269 -,154 
31. Ekki er hægt að ljúga í 
dáleiðsluástandi þó sá sem dáleiddur 
er vilji það ,086 ,398 ,349 ,563 ,176 ,056 

18. Ég er hrædd(ur) um að festast í 
dáleiðsluástandi ,078 ,032 -,103 ,023 ,855 ,103 

4. Ég er hrædd(ur) við dáleiðslu ,058 ,168 -,116 ,117 ,829 -,004 
19. Ég tel að í dáleiðslu sé mögulegt 
að missa stjórn -,099 ,339 ,061 ,122 ,697 ,211 

13. Til þess að hægt sé að dáleiða 
manneskju þarf hún að vera samþykk 
því ,106 -,149 ,086 -,050 ,036 ,806 

2. Til að ná fram dáleiðslu þarf 
samvinnu bæði hins dáleidda og 
dáleiðanda ,209 -,043 ,213 ,012 ,281 ,763 

8. Dáleiðsla krefst viðleitni 
manneskjunnar sem er verið að 
dáleiða ,418 ,081 -,091 -,100 -,099 ,755 

3. Hinn dáleiddi verður að vera í 
dáleiðsluástandi til að geta náð 
markmiðum dáleiðslunniar ,270 ,387 ,085 ,118 ,218 ,523 

 

 

Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki ( stuðull) var reiknaður fyrir þá þætti sem þáttagreining leiddi í ljós, til 

að meta innra samræmi þeirra. Venjulega er miðað við að sé 0,80 eða hærra (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Í þessari þáttagreiningu var áreiðanleiki 

þátta á bilinu 0,78-0,93. Áreiðanleiki allra þátta var því viðunandi fyrir utan þáttinn 

samvinna sem var á mörkum þess að vera viðunandi. Áreiðanleika þátta má sjá í töflu 

3 hér að neðan. 

 
Tafla 3. Innri áreiðanleiki þátta 

                                             Fjöldi atriða         

Áhugi      4   0,93    

Hjálp      7               0,92          

Stjórn      5   0,89 

Minni/vilji     6    0,83 

Hræðsla     3   0,80 

Samvinna      4   0,78 
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Fylgni milli þátta var skoðuð með fylgnifylki og má sjá fylgnina í töflu 4. Marktæk 

fylgni mældist á milli þáttanna hjálp og áhugi (p < 0,0001),  stjórn og minni/vilji (p < 

0,0001), samvinna og hjálp (p < 0,0001), hræðsla og stjórn (p = 0,004), hræðsla og 

minni/vilji (p = 0,01). áhugi og samvinna (p = 0,02) og hræðsla og samvinna (p = 

0,04). Mesta jákvæða fylgnin var á milli þáttanna hjálp og áhugi (0,65), stjórn og 

minni/vilji (0,53) og samvinna og hjálp (0,49). 

 

Tafla 4. Fylgni á milli þátta 

 Hjálp Stjórn   Áhugi Minni/vilji Hræðsla Samvinna 
Hjálp  1      

Stjórn -0,13   1     

Áhugi  0,65  -0,06     1    

Minni/vilji  0,16   0,53     0,22     1   

Hræðsla  0,03   0,35    -0,12     0,31  1  

Samvinna  0,49   0,07      0,3     0,11  0,26    1 

 
Í töflu 5 má sjá meðaltal, staðalfrávik og  spönn fyrir hvern og einn þátt. 

 
 
Tafla 5. Meðaltöl, staðalfrávik og spönn Valencia kvarðans  

                                       Meðaltal                         Staðalfrávik                   Spönn 
Hjálp                                 22,81                                6,84     7 - 35 

Stjórn                                17,42                                5,69     5 - 30 

Áhugi                                10,92                                6,05                              4 - 23 

Minni/vilji                        15,00                                5,98                              7 - 29 

Hræðsla                              8,54                                3,83                              3 - 18 

Samvinna                         18,97                                3,43                              4 - 24 

 

T-próf  var gert til að skoða mun á milli þeirra sem fengu fræðslu um dáleiðslu og 

þeirra sem fengu hana ekki. Til að mæla áhrif þess munar var notast við 

afkastareiknirinn Cohens d. Þeir sem fengu fræðslu voru með marktækt hærra 

meðaltal en þeir sem ekki fengu fræðslu á þættinum hjálp, (t(62) = -1,4, p = 0,03). 

Áhrif þess munar voru um það bil miðlungs (d = 0,46). Þeir sem fengu fræðslu voru 

með marktækt hærra meðaltal á þættinum samvinna, (t(64) = -2,2, p=0,02). Áhrif  

þess munar voru lítil (d = 0,24). Þeir sem fengu fræðslu voru með marktækt lægra 

meðaltal á þættinum stjórn, (t(64) = 2,09, p = 0,02). Áhrif þess munar voru einnig 
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miðlungs (d = 0,51). Marktækt lægra meðaltal var á minni/vilja hjá þeim sem fengu 

fræðslu en hjá þeim sem ekki fengu fræðslu, (t(64) = 1,8, p = 0,04) Áhrif þess munar 

voru nær því að vera miðlungs en að vera lítil (d = 0,44). Ekki var marktækur munur á 

þáttunum hræðsla og áhugi. 

T-próf var framkvæmt til að meta mun á milli þeirra sem þekktu einhvern sem 

hefur verið dáleiddur og þeirra sem þekktu engan sem hafði verið dáleiddur. Eins og á 

t-prófinu fyrir fræðslu var notast við Cohens d til að skoða áhrif þess munar. Þeir sem 

þekktu einhvern sem hafði verið dáleiddur höfðu marktækt hærra meðaltal á þættinum 

hjálp (t(62) = -2,7, p = 0,04). Áhrif þess munar voru nálægt því að vera mikil (d = 

0,7). Þeir sem þekktu einhvern sem hafði verið dáleiddur höfðu einnig marktækt 

hærra meðaltal á þættinum áhugi, (t(63) = -2,3, p = 0,01). Áhrif þess munar voru 

miðlungs (d = 0,59). Þeir sem þekktu einhvern sem hafði verið dáleiddur höfðu 

marktækt hærra meðaltal á þættinum samvinna, (t(64) = -2,35, p = 0,01). Áhrif þess 

munar voru miðlungs (d = 0,6). Ekki var marktækur munur á þáttunum stjórn, minni, 

vilji og hræðsla. 

Ekki var unnt að gera t-próf á milli þeirra sem höfðu reynslu af því að láta dáleiða 

sig og þeirra sem ekki höfðu þá reynslu þar sem of fáir þátttakendur höfðu reynslu af 

því að láta dáleiða sig. Eins var ekki hægt að gera t-próf til að skoða mun á milli 

þeirra sem þekkja einhvern sem dáleiðir aðra og þeirra sem ekki þekkja einhvern sem 

dáleiðir aðra. Ástæðan var hve fáir þátttakendur þekkja einhvern sem dáleiðir aðra.  
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Umræða 
 
Tilgangur rannsóknarinnar var að þáttagreina íslenska útgáfu af Valencia kvarðanum 

til að kanna hvort hann henti til viðhorfsmælinga á dáleiðslu á íslensku úrtaki. Eins 

var tilgangur tilraunarinnar að skoða áhrif fræðslu og persónulegrar reynslu á viðhorf 

stúdenta til dáleiðslu.  

Bakgrunnsupplýsingar 

Með Valencia kvarðanum fylgdu spurningar um aldur, kyn og deild nemenda. 

Meðfylgjandi voru einnig spurningar um hvort þátttakendur hefðu verið dáleiddir, 

hvort þeir þekktu einhvern sem hefði verið dáleiddur og hvort þeir þekktu einhvern 

sem dáleiðir aðra. Jafnframt fylgdu kvarðanum spurningar um hvaðan nemendur 

hefðu fengið upplýsingar sínar um dáleiðslu og við hverju þeir álitu dáleiðslu gagnast 

sem meðferð. Við athugun gagna kom í ljós að tiltölulega fáir nemendur höfðu verið 

dáleiddir og að mjög fáir þekktu einhvern sem dáleiðir aðra. Nokkur fjöldi nemenda 

þekkti hinsvegar einhvern sem hafði verið dáleiddur. Upplýsingar um fjölda þeirra 

sem dáleiða aðra á Íslandi liggja ekki fyrir en ólíklegt er að sá fjöldi sé mikill. Því var 

forvitnilegt hve margir þátttakendur þekktu einhvern sem hafði verið dáleiddur.  

Þátttakendur höfðu fengið upplýsingar sínar í ríkum mæli frá aðgengilegum 

miðlum. Samkvæmt rannsókn Barling og De Lucchi (2004) eru þátttakendur 

rannsóknarinnar því fremur líklegir til að hafa ónákvæma vitneskju um dáleiðslu og 

viðhorf sem byggja á staðalímyndum. Athyglisvert er hve fáir fengu upplýsingar sínar 

frá sálfræðingum, sérlega í ljósi þess hve stór hluti þátttakenda voru sálfræðinemar. 

Ástæðan gæti verið að lítið sé fjallað um dáleiðslu í sálfræðinámi hérlendis sem er í 

samræmi við niðurstöður úr rannsókn Fellows (1985) á breskum háskólum. 

Áhugavert var hve margir þátttakendur tóku ekki afstöðu um hvort einungis 

fagaðilar ættu að beita dáleiðslu sem meðferð. Margir nemendur virðast því ekki hafa 

myndað sér skoðun á efninu. Ástæða þess er hugsanlega lítil umfjöllun um hverjir 

ættu að beita dáleiðslu. Fleiri töldu mikilvægt að dáleiðsla væri framkvæmd af 

fagaðila en þeir sem töldu það ekki mikilvægt sem er í samræmi við fyrri rannsóknir 

(Johnson og Hauck, 1999). Þessar niðurstöður gætu endurspeglað viðhorf þátttakenda 

um að dáleiðsla sé meðferðarform en ekki skemmtiatriði.  

Þeir kvillar sem flestir töldu að dáleiðsla nýttist sem meðferð við voru geðrænir en 

aftur á móti voru þær raskanir sem fólk áleit dáleiðslu ekki gagnast sem meðferð við 
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að mestu leyti líkamlegar. Þátttakendur virðast því vera á þeirri skoðun að dáleiðsla sé 

fyrst og fremst sálfræðimeðferð. 

Úrtakið samanstóð að mestu leyti af kvenkyns sálfræðinemum á þrítugsaldri. Því 

endurspeglar viðhorf úrtaksins viðhorf háskólanema ekki vel og erfitt að draga 

nákvæmar ályktanir út frá þeim niðurstöðum sem rannsóknin leiddi af sér. Ef skoða 

ætti viðhorf háskólanema til dáleiðslu væri nauðsynlegt að hafa úrtakið stærra, með 

jafnara kynjahlutfalli og úr fleiri deildum.   

Þáttagreining 

Þegar þáttagreining var gerð á 37 atriðum Valencia kvarðans kom best út sex þátta 

lausn sem ekki er í fullu samræmi við fyrri rannsóknir sem leiddu af sér átta þætti 

(Capafons o.fl., 2008; Carvalho o.fl., 2007). Þeir þættir sem þáttagreining leiddi af sér 

voru hjálp, stjórn, áhugi, minni/vilji, hræðsla og samvinna. Fyrri þáttagreiningar 

kvarðans höfðu þar að auki þættina töfralausn og jaðaratriði. Þegar gögnin voru 

skoðuð virtist eina augljósa ástæða þess að þáttagreining gaf ekki sama fjölda þátta og 

í fyrri þáttagreingum vera smæð úrtaks.  

Innri áreiðanleiki fyrir þættina sex var góður og öllu betri en í fyrri 

þáttagreiningum á kvarðanum (Carvalho o.fl., 2007; Capafons o.fl., 2008) sem bendir 

til þess að atriði innan þátta Valencia kvarðans meti sömu hugsmíð. Fylgni á milli 

þáttanna sex var skoðuð og þrátt fyrir að hafa reynst marktæk á þáttunum hræðsla og 

stjórn, hræðsla og minni/vilji, áhugi og samvinna og hræðsla og samvinna var hún lág 

og því ekki mikil tengsl milli þeirra þátta. Fylgnin á milli þáttanna hjálp og áhugi og 

samvinnu og hjálp var hinsvegar nokkuð mikil sem er í takt við fyrri rannsóknir 

(Capafons o.fl., 2008) og tengsl milli þeirra breyta mikil. Þættirnir hjálp, áhugi og 

samvinna mæla allir jákvæð viðhorf til dáleiðslu og því eðlilegt að tölfræðilega  

jákvæð fylgni sé hjá þessum þáttum. Einnig var fylgnin há á þáttunum stjórn og 

minni/vilji. Báðir þættir mæla frekar neikvæð viðhorf og kom því ekki á óvart að 

jákvæð fylgni væri á milli þeirra.  

Áhugavert er að gögnin skyldu standast flestar forsendur þáttagreiningar þrátt fyrir 

lítinn úrtaksfjölda. Það bendir til þess að Valencia kvarðinn sé góð mæling á viðhorf 

og þáttagreining á stærra úrtaki myndi líklega styðja það frekar. 
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Marktektarpróf 

Til að kanna mun á viðhorfum milli hópa voru meðaltöl þátta skoðuð. Í þessari 

rannsókn reyndust meðaltölin vera töluvert hærri en í rannsókn Carvalho o.fl (2007). Í 

rannsókn þeirra var samvinna sá þáttur sem hafði hæst meðaltal en í þessari rannsókn 

var það þátturinn hjálp. Í núverandi rannsókn hafði þátturinn hræðsla lægst meðaltal 

en í rannsókn Carvalho og félaga reyndist þátturinn jaðaratriði hafa lægst meðaltal. 

Capafons og fleiri (2008) skoðuðu ekki meðaltöl þátta. Þátturinn hjálp hafði í þessari 

rannsókn hæst meðaltal sem gefur til kynna að á heildina litið telji þátttakendur að 

dáleiðsla sé gagnleg sálfræðileg- og læknisfræðileg meðferð. Hræðsla hafði lægst 

meðaltal sem gefur vísbendingu um að á heildina litið telji þátttakendur dáleiðslu ekki 

vera hættulega aðferð.  

Marktektarpróf var gert á milli hópa til að svara tilgátum rannsóknarinnar. Þar sem 

fáir höfðu verið dáleiddir eða þekktu einhvern sem dáleiðir aðra var ekki hægt að 

skoða áhrif milli þeirrar reynslu á viðhorf til dáleiðslu. Hinsvegar var hægt að kanna 

áhrif fræðslu og þess að þekkja einhvern sem hafði verið dáleiddur á viðhorf til 

dáleiðslu. 

Búist var við að niðurstöður sýndu að sá helmingur nemenda sem fengi fræðslu um 

dáleiðslu (fræðsluhópur) hefði marktækt hærra meðaltal á þáttunum hjálp, stjórn, 

áhugi og samvinna og marktækt lægra meðaltal á þáttunum hræðsla, töfralausn, 

minni/trans og jaðaratriði en nemendur sem ekki fengu fræðslu (samanburðarhópur). 

Niðurstöður marktektarprófsins sýndu að munur var á hópunum á meðaltölum á 

þáttunum hjálp og samvinna og voru þeir sem höfðu fengið fræðslu með hærra 

meðaltal. Fræðsla hafði greinilegri áhrif á þáttinn hjálp en á þáttinn samvinna. Fólk 

sem fékk fræðslu var því líklegt til að telja dáleiðslu gagnlega meðferð og fremur 

líklegt til að telja að samvinna milli dáþega og dáleiðanda væri nauðsynleg.  

Jafnframt sýndi marktektarprófið mun á hópunum á meðaltölum á þáttunum stjórn 

og minni/vilji. Þeir sem höfðu fengið fræðslu um dáleiðslu höfðu lægra meðaltal á 

þessum þáttum en þeir sem enga fræðslu fengu. Fræðslan hafði skilmerkileg áhrif á 

báða þætti. Þeir sem fengu fræðslu voru því líklegri til að telja sig halda sjálfsstjórn í 

dáleiðslu og ólíklegri til að telja minni batna í dáleiðslu. Sú tilgáta rannsóknarinnar 

sem snéri að fræðslu stóðst að nokkru leyti. Sá helmingur sem fékk fræðslu var með 

jákvæðara og réttara viðhorf til dáleiðslu en sá helmingur sem ekki fékk fræðslu um 

dáleiðslu sem er í takt við rannsókn Capafons o.fl. (2008). Hinsvegar var gert ráð fyrir 
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að áhugi fólks myndi aukast og hræðsla þess minnka eftir fræðslu. Niðurstöður sýndu 

þó að fræðsla hafði ekki áhrif á þessa þætti. Mögulegar ástæður þess eru að hræðsla 

og áhugi séu þættir sem erfitt er að hafa áhrif á með fræðslu. Eins er hugsanlegt að 

fræðslan (dáleiðsla gæti aukið hættu á tilbúningi falskra minninga) hafi ekki verið náð 

að breyta viðhorfum fólks á hræðslu. 

Talið var að marktektarpróf á milli þeirra sem þekktu einhvern sem hafði verið 

dáleiddur og þeirra sem ekki þekktu einhvern sem hafði verið dáleiddur myndi sýna 

marktækan mun á meðaltölum. Búist var við að hærra meðaltal yrði hjá þeim sem 

þekktu einhvern sem hafði verið dáleiddur á þáttunum hjálp, stjórn, áhuga og 

samvinnu. Eins var búist við að þeir sem þekktu einhvern sem hafði verið dáleiddur 

hefðu marktækt lægra meðaltal á þáttunum hræðsla, töfralausn, minni/trans og 

jaðaratriði.  

Marktektarprófið leiddi í ljós marktækt hærra meðaltal á hjá þeim sem þekktu 

einhvern sem hafði verið dáleiddur á þáttum um hjálp, áhuga og samvinnu og var 

munurinn nokkuð skýr. Þetta þýðir að þeir sem þekktu einhvern sem hafði verið 

dáleiddur voru líklegri til að telja dáleiðslu gagnlega, hafa meiri áhuga á henni og trúa 

því frekar að í dáleiðslu fælist samvinna en þeir sem ekki þekktu neinn sem hafði 

verið dáleiddur. Ekki reyndist vera marktækur munur á þáttunum stjórn, minni/vilji og 

hræðsla sem kom á óvart vegna þess að búist var við að reynsla myndi leiða til betra 

viðhorfs eins og í rannsókn Green (2003). Þátttakendur í rannsókn Green höfðu 

hinsvegar beina reynslu af dáleiðslu en þátttakendur í þessari rannsókn höfðu einungis 

óbeina reynslu. Eins vantaði frekari upplýsingar um reynslu þeirra sem þátttakendur 

þekktu og höfðu verið dáleiddir.  

 

Annmarkar og komandi rannsóknir 

Upphaflega var ætlunin að leggja Valencia kvarðann fyrir um 300 nema í sálfræði- og 

verkfræðideild og kanna mun á deildunum tveimur. Vegna fárra þátttakenda og mikils 

munar á hópastærð var hinsvegar ekki unnt að skoða mismunandi viðhorf til dáleiðslu 

milli deilda. Líklegt er að fleiri þátttakendur hefðu fengist ef rýmri tími hefði verið 

verið við framkvæmd rannsóknarinnar. Úrtakið var of lítið til að niðurstöður 

þáttagreiningar séu áreiðanlegar. Stærra úrtak, (að minnsta kosti yfir 185 manns) hefði 

þurft til að staðfest þátttabygging haldist. 
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Annað sem betur hefði mátt fara varð ljóst við athugun á niðurstöðum 

bakgrunnsspurninga. Þörf hefði verið á nákvæmari upplýsingar um þann sem 

þátttakendur þekktu og hafði verið dáleiddur. Með upplýsingum um tengsl 

þátttakenda við þann sem hafði beina reynslu af dáleiðslu og vitneskju um hver hefði 

dáleitt viðkomandi hefði verið hægt að túlka gögnin betur. Kunningjaskapur er 

hugsanlega ekki eins líklegur og náin tengsl til að hafa áhrif á viðhorf til dáleiðslu 

(Hogg og Vaughan, 2011). Eins er óvíst að manneskja sem er dáleidd af öðrum en 

fagmanni hafi rétta mynd af meðferðarforminu. 

Fleiri annmarka á rannsókninni var að finna í fræðslunni sem tilraunahópur fékk. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að fræðsla hafði ekki áhrif á hversu hrætt fólk var 

við dáleiðslu. Ein möguleg ástæða er að fræðslan sem þátttakendur fengu hafi ekki 

verið hönnuð til að breyta þeim viðhorfum sem snúa að hræðslu. Upplýsingar um að 

dáleiðsla gæti aukið hættu á tilbúningi falskra minninga hafa mögulega orðið til þess 

að framkalla eða viðhalda hræðslu þátttakenda í tilraunahópi.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar vöktu umhugsun rannsakenda. Áhugavert væri að 

skoða áhrif beinnar reynslu af dáleiðslu á viðhorf fólks. Eins væri athyglisvert að 

skoða algengi notkunar dáleiðslu hjá öðrum en fagaðilum og hver árangur þeirra 

meðferðar sé, samanborið við árangur meðferðar fagaðila.  
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Viðauki I 
 
Kyn:    Karl         Kona 
 
Aldur:__________________ 
 
Deild:__________________                
 
 
 
 
Hefur þú verið dáleidd(ur)?        Já        Nei  
 
 
Ef já, af hverjum?  
 
        Sálfræðingi  

        Lækni  

        Öðrum (tilgreinið): _________________ 

 

Hvaðan hefur þú heyrt umfjöllun um dáleiðslu? (Merkja má við fleiri en einn 

valmöguleika). 

         Fjölmiðlum  

         Vinum og fjölskyldu 

         Bókum og tímaritum 

         Skóla 

         Sviðsdáleiðslu 

         Sálfræðingum 

         Bíómyndum 

         Hef engan fróðleik fengið 

         Annarsstaðar (tilgreinið):________________ 

 
 
Þekkir þú einhvern sem dáleiðir annað fólk?        Já        Nei 
 
 
Þekkir þú einhvern sem hefur verið dáleiddur?       Já        Nei 
 
 
Finnst þér mikilvægt að þeir sem dáleiða aðra séu menntaðir heilbrigðisstarfsmenn ? 
 
      Já         Nei        Hlutlaus 
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Hér koma nokkrar staðhæfingar um dáleiðslu sem raunvísindaleg gögn styðja. 
Vinsamlegast lestu þær vandlega áður en þú svarar viðhorfskönnun á næstu síðu:  

 
 Dáleiðsla er góð viðbótarmeðferð með annarri sálfræði- og læknismeðferð. 

 
 Það fólk sem hægt er að dáleiða er ekki veiklundaðra en annað fólk. 

 
 Getan til að fara í dáleiðsluástand fer eftir hæfileikum þess sem er dáleiddur 

frekar en hæfileikum þess sem dáleiðir.  
 

 Einstaklingar sem eru dáleiddir geta stjórnað hegðun sinni og þurfa ekki að 
gera allt sem dáleiðandi leggur til. Þeir geta komist úr ástandinu þegar þeir 
vilja. 

 
 Dáleiðsla er ekki hættuleg aðferð þegar hún er framkvæmd af hæfum 

meðferðaraðila. 
 

 Dáleiðsla bætir ekki minni eða endurupplifun minninga úr barnæsku. 
 

 Flestir þeir sem hafa verið dáleiddir lýsa reynslunni þannig að athyglin beinist 
að tillögum dáleiðanda fremur en að þeir upplifi ,,trans‘‘. 

 
 Dáleiðsla gæti aukið hættu á tilbúningi falskra minninga. 

 
 
 
 
Vinsamlegast flettið yfir á næstu síðu og svarið viðhorfskönnun. 
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Hér á eftir muntu finna staðhæfingar sem upplýsa okkur um viðhorf þín varðandi 
dáleiðslu. Ekki er nauðsynlegt að þú hafir fyrri reynslu hvað snertir staðhæfingarnar 
heldur er mikilvægt að þú veltir fyrir þér hvað gæti gerst í tilteknum aðstæðum. 
Vinsamlegast gefðu til kynna hversu sammála þú ert eftirfarandi staðhæfingum með 
því að draga hring utan um þann tölustaf sem best endurspeglar þitt viðhorf, byggt á 
mælikvarðanum sem sýndur er hér fyrir neðan.  
 
 
       1                       2                        3                     4                     5                     6 
Algjörlega            Mjög                Frekar             Frekar             Mjög           Algjörlega 
 ósammála         ósammála         ósammála        sammála        sammála         sammála  
 
 
 
1.Dáleiðsla getur verið öðrum mjög hjálpleg...................................1    2    3    4    5    6  
 
2.Til að ná fram dáleiðslu þarf samvinnu 
bæði hins dáleidda og dáleiðanda ....................................................1    2    3    4    5    6 
 
3. Hinn dáleiddi verður að vera í dáleiðsluástandi  
til að geta náð markmiðum dáleiðslunnar........................................1    2    3    4    5    6 
 
4. Ég er hrædd(ur) við dáleiðslu ......................................................1    2    3    4    5    6 
 
5. Í dáleiðslu, er hægt að ná árangri án  
fyrirhafnar af hálfu þess sem er dáleiddur........................................1    2    3    4    5    6 
 
6. Hægt er að nota dáleiðslu sem 
töfralausn til að leysa vandamál .....................................................1    2    3    4    5    6  
 
7. Ég tel að í dáleiðslu sé manneskja eins og  
vélmenni á valdi dáleiðandans.........................................................1    2    3    4    5    6 
 
8. Dáleiðsla krefst viðleitni manneskjunnar 
sem er verið að dáleiða ....................................................................1    2    3    4    5    6 
 
9. Dáleiðsla er það eina sem þarf til að 
meðhöndla flest vandamál ...............................................................1    2    3    4    5    6 
 
10. Dáleiðsla getur verið mjög hjálpleg við að auka árangur  
meðferðar þegar hún er notuð sem viðbótarmeðferð.......................1    2    3    4    5    6 
 
11. Dáleidd manneskja er viljalaus..................................................1    2    3    4    5    6 
 
12. Dáleiðsla er viðbót eða tæki til að 
bæta sálfræðimeðferð ......................................................................1    2    3    4    5    6 
 
13. Til þess að hægt sé að dáleiða manneskju 
þarf hún að vera samþykk því..........................................................1    2    3    4    5    6 
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14. Dáleidd manneskja getur komist úr  
dáleiðslu hvenær sem hún óskar.......................................................1    2    3    4    5    6 
 
15. Í dáleiðsluástandi heldur manneskja vilja sínum 
og getur því gert það sem henni sýnist.............................................1    2    3    4    5    6 
 
16. Dáleiðsla er örugg tækni og hefur  
í för með sér fáa áhættuþætti ...........................................................1    2    3    4    5    6 
 
17. Dáleiðsla eykur getu til sjálfsstjórnar ........................................1    2    3    4    5    6 
 
18. Ég er hrædd(ur) um að festast í dáleiðsluástandi ......................1    2    3    4    5    6 
 
19. Ég tel að í dáleiðslu sé mögulegt að missa stjórn ......................1    2    3    4    5    6 
 
20. Dáleiðsla er eðlislega hættuleg  .................................................1    2    3    4    5    6 
 
21. Allt sem gerist í dáleiðsluástandi 
orsakast af þeim sem er dáleiddur....................................................1    2    3    4    5    6 
 
22. Í dáleiðslu er mögulegt að neyða fólk  
til að gera hluti sem það vill ekki gera.............................................1    2    3    4    5    6  
 
23. Dáleiðsla eykur árangur í sálfræði- og læknismeðferð .............1    2    3    4    5    6 
 
24. Ef fólk er ekki sammála uppástungu dáleiðanda  
getur það algjörlega leitt hana hjá sér...............................................1    2    3    4    5    6 
 
25. Dáleitt fólk heldur sjálfsstjórn ...................................................1    2    3    4    5    6 
 
26. Ég myndi vilja láta dáleiða mig  ................................................1    2    3    4    5    6 
 
27. Ég myndi leyfa mér að dáleiðast ef tækifæri gæfist ..................1    2    3    4    5    6 
 
28. Ég myndi vilja eiga auðvelt með að dáleiðast ...........................1    2    3    4    5    6 
 
29. Maður lærir hraðar í dáleiðslu ...................................................1    2    3    4    5    6 
 
30. Það sem er munað í dáleiðslu er ávallt sannleikurinn ...............1    2    3    4    5    6 
 
31. Ekki er hægt að ljúga í dáleiðsluástandi 
þó sá sem dáleiddur er vilji það........................................................1    2    3    4    5    6 
 
32. Ein leið til að staðfesta hvort atburður gerðist 
er ef manneskja man eftir honum í dáleiðsluástandi........................1    2    3    4    5    6 
  
33. Dáleiðsla felur í sér trans ...........................................................1    2    3    4    5    6 
 
34. Dáleiðsla þróaðist utan við svið 
vísindalegra rannsókna ....................................................................1    2    3    4    5    6 
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35. Grundvallareiginleikar manneskju sem á auðvelt 
með að dáleiðast eru trúgirni, fáfræði og ósjálfstæði.......................1    2    3    4    5    6 
 
36. Hugur manneskju sem er dáleidd er klofin ...............................1    2    3    4    5    6 
 
37. Dáleiðsla er viðbót eða tæki 
til að bæta lækningameðferð............................................................1    2    3    4    5    6 
 
 

 

 
Vinsamlegast merktu við þá kvilla/sjúkdóma sem þú telur að dáleiðsla geti nýst sem 
meðferð við: (Settu X við allt sem þér þykir viðeigandi) 
 
    Ófrjósemi            

    Iðraólgu (Irritable Bowel Syndrome (IBS)) 

    Krabbameini 

    Þunglyndi 

    Lágu sjálfstrausti 

    Alkóhólisma 

    Kvíða 

    Átröskunum 

    Heila- og mænusiggi (Multiple sclerosis (MS)) 

    Reykingum 

    Ofvirkni með/án athyglisbrests (ADHD) 

    Hrotum 

    Lesblindu 

    Tourette 

    Fælni 

    Stami 

    Sársauka sem fylgir skurðaðgerðum 

    Óæskilegri hegðun (svo sem naga neglur, hætta að borða sykur o.fl) 

    Streitu 

 
 
 
 
 

Takk fyrir þátttökuna 
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Viðauki II 
Lög Dáleiðslufélags Íslands 

(The Icelandic Society of Hypnosis) 

 

1. grein 

Félagið heitir Dáleiðslufélag Íslands. Lögheimili þess og varnarþing er í 
Reykjavík. Reikningsár þess er almanaksárið.  
 

2. grein 

Markmið félagsins er:  
 Að stuðla að framgangi, þróun og hagnýtingu dáleiðslu sem aðferðar 

meðferð.  
 Að stuðla að því að dáleiðsla sé eingöngu notuð af fagfólki lögverndaðra 

heilbrigðisstétta á háskólastigi.  
 

3. grein 

Félagar geta orðið fagfólk í heilbrigðisstéttum á háskólastigi sem hlotið hefur 
löggildingu til starfsins og samþykki stjórnar. Félagar geta þeir einungis verið sem 
eru skuldlausir við félagið.  
 

4. grein 

Siðareglur félagsins eru siðareglur hinna alþjóðlegu samtaka um dáleiðslu. (The 

International Society of Hypnosis (ISH)). 
 

5. grein 

Stjórn félagsins skipa 5 menn sem kosnir eru á aðalfundi til tveggja ára í senn. 
Stjórnin skiptir með sér verkum en formaður er kjörinn sérstaklega. 
Stjórnarmeðlimir geta að hámarki setið 3 kjörtímabil. 
 

6. grein 

Aðalfund Dáleiðslufélags Íslands skal halda fyrir 1. maí ár hvert. Til aðalfundar 
skal boða bréflega með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara. Allir skuldlausir félagar 
hafa kosningarétt og kjörgegni á aðalfundi.  
Dagskrá aðalafundar skal vera: 

 Setning aðalfundar 
 Kjör fundarstjóra og annarra embættismanna fundarins 
 Skýrsla stjórnar og umræður um hana 
 Endurskoðaði reikningar lagðir fram til afgreiðslu sem félagskjörnir 

skoðendur hafa yfirfarið.  
 Árgjald ákveðið 
 Lagabreytingar  
 Kjör tveggja skoðunarmanna reikninga 
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 Kjör stjórnar 
 Önnur mál 

Tillögur um lagabreytingar skulu hafa borist stjórn eigi síður en viku fyrir 
aðalfund og skulu þær liggja frammi á fundinum. Til að lagabreytingar nái fram 
að ganga þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða.  
 

7. grein 

Stjórn annast málefni félagsins milli aðalfunda og gerir grein fyrir málum á 
félagsfundum. Stjórnin skal leggja fram starfsáætlun fyrir næsta ár á fyrsta félagsfundi 

að hausti. Stjórn félagsins skal boða til fundar ef 1/3 hluti félagsmanna óskar þess. 
Ágreiningsmálum má skjóta til aðalfundar 
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