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Útdráttur  
 
Í þessu lokaverkefni til B.Ed. prófs verður stiklað á stóru í sögu fjögurra manna er mörkuðu 
söguna með blindraletri sínu á 19. öld og hvað varð til þess að þeir beittu sér fyrir því að búa 
til blindraletur. Þá verður fjallað um það blindraletur sem notast er við í dag, það er 
blindraletur Braille. Það kynnt til sögunnar, uppbygging þess, notkun og þróun til dagsins í 
dag. Blindraletur Braille er víðtækt og tekur umfjöllun þessa verkefnis aðeins til hefðubundins 
blindraleturs en ekki til stærðfræði eða nótnaskrifa.  

Þá verður litið Íslands og saga blinds fólks á Íslandi skoðuð. Helst er litið til 
menntunar, félagasamtaka og þjónustu sem blindum og sjónskertum standa til boða og 
einkum á bókaþjónustu. Með bókaþjónustu er átt við blindraletursbækur, hljóðbækur og 
námsbækur. Í kjölfar þeirrar umfjöllunar verður fjallað um algeng hjálpartæki blinds fólks.  

Þetta lokaverkefni er ekki hugsað sem djúpt fræðirit heldur sem samansafn gagnlegra 
upplýsinga fyrir þann sem er að byrja að skoða þessi málefni. Markmiðið er að miðla 
upplýsingum, vera fræðandi og að vera byrjunarreitur frekari upplýsingaöflunar um 
blindraletur, hjálpargögn og kennslu. 
 

Abstract 
 
This thesis for a B.Ed degree outlines the origin of Braille in the 18th century, its founders and 
what caused them to dedicate their lives to making Braille. It also discusses the Braille used 
today, its structure and evolution to modern day. The Braille is extensive, and this thesis will 
only discuss the alphabetical Braille but not math- or music note writing. 
 Then the focus turns to Iceland, exploring the history of blind people in Iceland, their 
associations, education and the services that are provided for the blind and visually impaired. 
We will look at book service for the blind in particular. The focus is on Braille books, sound 
books and tactile books. After looking at the books, the focus goes on, helping aids for blind 
and visually impaired people. 
 This thesis is thought of as a collection of useful information for those starting to 
explore this topic, and not as a very deep analysis. The purpose is to distribute information, be 
educational and to be a starting point for further exploration of Braille, Braille teaching and 
aids. 
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1 Inngangur 

Í þessu lokaverkefni verður stiklað á stóru í sögu upphafsmanna blindraleturs í Frakklandi og 

Englandi á 19. öld og hvað varð til þess að þeir beittu sér fyrir því að búa til blindraletur. Þá 

verður fjallað um blindraletur Louis Braille, sögu þess, uppbyggingu og notkun. Þórsteinn 

Bjarnason, helsti frumkvöðull íslendinga í málefnum blindra og sjónskertra fær nokkra 

umfjöllun. Farið verður í söguna á bak við upphaf blindrakennslu íslenskra barna, 

félagasamtök í þágu blinds og sjónskerts fólks. Þá verður fjallað um þá þjónustu sem blindu 

fólki stendur til boða í dag, og verður þá mest horft til Blindrabókasafns Íslands. Þó er ekki 

hægt að fjalla um Blindrabókasafnið án þess að fjalla um forvera þess. Í  lokin verður fjallað 

um algeng hjálpartæki blinds fólks og kennara blindra nemenda og hvernig þessi tæki nýtast í 

daglegu lífi. 

 Ástæðan fyrir þessu viðfangsefni er sú, að veturinn 2005 heyrði ég í útvarpi viðtal við 

foreldra blinds drengs sem flúðu land vegna ófullnægjandi kennsluskilyrða fyrir son þeirra. 

Þau lýstu hvernig skólakerfið hafði brugðist drengnum með því að geta ekki boðið upp á þá 

kennslu sem hann þurfti á að halda. Eftir að hafa hlustað á viðtalið trúði ég því varla að þetta 

gæti verið satt. Um 3 árum síðar kom að því að ég fór að huga að lokaverkefni mínu og 

stöðugt sótti þetta viðtal á mig. Úr varð að ég setti mig í samband við Blindrafélagið og þá var 

ekki aftur snúið. Eftir ráðleggingar um efnisval ákvað ég að taka þann pól í hæðina hvað 

varðar efnistök lokaverkefnisins. Ég fékk frábærar móttökur og góðar leiðbeiningar um hvaða 

efni vantaði umfjöllun um, í þessum málaflokki.  

Þetta lokaverkefni er því hugsað sem samansafn gagnlegra upplýsinga til að lesa, til 

dæmis þegar kennari fær til sín blindan nemanda í bekk. Kennslu- og hugmyndafræðin á bak 

við blindrakennslu er stórbrotin og  áhugaverð. Þó ákvað ég að fara ekki út í þá umræðu í 

þessu verkefni, heldur að halda mig við upplýsingamiðlun sem getur þá verið grundvöllur 

fyrir áfram haldandi þekkingaröflun á sviði blindrakennslu. Farið er í grunnatriði blindraleturs 

Louis Braille og er það von mín að lesi einhver þetta lokaverkefni sem ekkert veit um 

blindraletur, sögu blindraletursins og það sem tengist þjónustu við blint fólk, verði fróðari 

eftir lesturinn og langi til að leita sér frekari þekkingar á þessu sviði. 

 Viðfangsefni þessa lokaverkefnis er yfirgripsmikið og er engan vegin tæmandi úttekt. 

Heimildir á Íslensku er mjög fáar og því leita ég út fyrir landsteinana í upplýsingaöflun. Þá 

eru margar af þeim heimildum sem ég nota, fengnar af interneti og leitaðist ég við að finna 

áreiðanlegar heimildir. Mest af því efni sem ég las var frá heimasíðum blindrafélaga og verð 
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ég að trúa því að þeir gefi réttar upplýsingar. Þá sannreyndi ég heimildir með því að bera 

saman umfjöllun frá mörgum ólíkum netsíðum og notast aðeins við heimildir sem gáfu 

samsvarandi upplýsingar. Nokkuð er að finna af myndum í verkefni þessu og fór mikil vinna í 

það að finna góðar myndir til frekari útskýringa á efninu og hef ég skrifleg leifi til að notast 

við þær myndir sem ekki eru úr einkasafni mínu. Einnig notast ég við munnlegar heimildir og 

lærði ég lang mest á því að hlusta á fólk tala um reynslu sína og þekkingu í þessum málefnum. 

Það er svo ótal margt sem hægt er að læra og fjalla um, hlutir sem eru sjáandi fólki framandi, 

en rík þörf á að ræða um. Mörg þau hugtök sem ég notast við eru lítið notuð í daglegu tali 

fólks og því koma útskýringar á hugtökum hér á eftir, svo lesandi eigi auðveldara með að 

skilja hvað talað er um. Vonandi mun þessi umfjöllun mín, verða einhverjum til fræðslu sem 

og að hafa gagn og gaman að lestrinum.  

 

1.1  Helstu hugtök og skilgreiningar 

Blinda: „Sjónskerpa er þá minna en 3/60 á betra auga með besta gleri eða sjónsvið minna en 
10°. Með slíka sjón eiga menn erfitt með að fara um á ókunnum slóðum og lestur er ekki 
mögulegur, jafnvel með bestu sjónhjálpartækjum.“1

Lögblinda: „Talað er um lögblindu þegar sjónskerpa er 6/60 (10%) eða minna á betra auga. 
Lestur með bestu hjálpartækjum takmarkast við stórar fyrirsagnir en sjónvarpsáhorf er lítt 
eða ekki mögulegt.“2

Sjónskerðing eða sjóndepra: „Er skilgreind sem sjónskerpa minni en 6/18 ( sjón 10-30%) á 
betra auga með besta gleri eða sjónvídd minna en 20°.”3

Svartletur: Þegar talað er um svartletur er í raun átt við venjulegt prentletur hvort heldur það 
er skrifað með penna eða prentað í vélum. 
 
Blindraletur: Með blindraletri er átti  hvert það snertiletur sem rætt er um hverju sinni. Hvort 
heldur það er snertiletur Moon eða Haüys. Með blindraletri er því átt við upphleyptletur.  
 
Punktur/punktar: Blindraletur Braille er byggt upp úr 6 punktum, tvær lóðréttar raðir sem 
hvor um sig innihalda 3 punkta. Hver punktur á sína tölumerkingu og eru punktar 1, 2 og 3 í 
vinstri röð, talið ofan frá og niður. Punktar 4, 5 og 6 eru í hægri röð, talið ofan frá og niður. 
Þegar talað er um punkta er átti við þessa 6 punkta nema annað sé tekið fram, svo sem í 
umfjöllun um greinamerki. 
 
Rammi: Rammi er sá flötur sem 6 eða 8 punktar taka. Hver og einn bókstafur Braille 
blindraletursins er í sér ramma. 
 
1 Guðleif Helgadóttir og fleiri, 2006 
2 Guðleif Helgadóttir og fleiri, 2006 
3 Guðleif Helgadóttir og fleiri, 2006 
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2 Blindraletur 

Blindraletur er les- og skrifmál þess fólks sem ekki hefur sjón eða er verulega sjónskert. Það 

blindraletur sem notað er í dag er kennt við höfund þess Louis Braille. Erlendis er það jafnan 

kallað Braille, en á íslensku kallast það: Blindraletur. Stafróf blindraletursins samanstendur af 

6 upphleyptum punktum sem raðast saman á 63 mismunandi. Samsetning punktanna segja til 

um hvaða bókstaf punktarnir mynda. Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á upphaflega 

blindraletrinu og greint er frá útfærslum þess síðar.  

Áður fyrr þótti blint fólk ekki vera fullgildir þjóðfélagsþegnar. Það var útskúfað og 

niðurlægt. Margir töldu blinda vera synduga og að þeir eða foreldrar þeirra hafi gert eitthvað 

sem verðskuldaði það að einstaklingurinn fæddist án sjónar. Blint fólk var oft útskúfað úr 

samfélaginu og jafnvel drepið. Þó er ekki hægt að alhæfa um að svona hafi ástandið verið í 

öllum samfélögum þó heimildir séu til um slíka meðferð á blindum frá ýmsum þjóðum. Í 

Frakklandi var það Valentin Haüy sem var einn mesti brautryðjandi í fræðslumálum blindra. 

Hið almenna samfélag í Frakklandi á 18. öld var fremur óvinveitt blindu fólki en það var á 

þessu tímabili sem menn fóru að velta fyrir sér stöðu og möguleikum blindra til menntunar og 

vinnu í samfélaginu.4 Fjallað verður um Valentin Haüy, Charles Barbier og Louis Braille sem 

allir voru franskir frumkvöðlar sem og William Moon frá Bretlandi. Þessir menn eiga það 

sameiginlegt að hafa greitt götu blindra og sjónskertra manna allt til dagsins í dag. Einnig 

verður fjallað um blint fólk og nám þess á Íslandi frá þeim tíma sem Valentin, Barbier og 

Moon voru uppi.  

2.1  Valentin Haüy.     

Valentin Haüy var vefarasonur fæddur í Frakklandi árið 1745. Lítið er vitað um afstöðu Haüy 

til blindra fyrr en árið 1771 er hann varð vitni að uppákomu á kaffihúsi í París. Þar inni voru 

saman komnir menn til að hlæja að og hæðast að tíu blindum betlurum sem stóðu á háu sviði 

og léku á hljóðfæri. Nótnablöð, lýst upp með kertaljósi, stóðu fyrir framan þá en snéru út til 

áhorfenda. Mennirnir tíu voru klæddir upp í fáránleg föt íklæddir höfuðfötum með asnaeyrum. 

Allt gert til að auka á lítilsvirðingu þeirra. Dag eftir dag drógu hinir tíu blindu betlarar menn 

að, sem skemmtu sér á þeirra kostnað.5 Eftir þetta einsetti Haüy sér það verkefni að beita sér 

fyrir málefnum blindra, kenna þeim að lesa prentmál sem þeir skildu og að þeir gætu skrifað.6

4 Þórhallur Guttormsson, 1991:57 
5 Þórhallur Guttormsson, 1991:58 
6 Þórhallur Guttormsson, 1991:58 
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Kemur það því ekki á óvart að afstaða hans í menntunarmálum blindra var: „Menntun blindra 

getur aðeins átt sér stað ef þeir kunna að lesa“.7

Það var í raun ekki fyrr en Haüy hitti Maria Teresia von Paradis að hjólin fóru að 

snúast fyrir Haüy. María var blind, spilaði á píanó og var söngkona. Hún var alin upp undir 

verndarvæng Maríu Teresiu Austurríkisdrottningar og hlaut menntun við hirðina. Hún hafði 

lært að lesa og skrifa með því að stinga út stafi í pappa með prjón. Þegar hún snéri pappanum 

við gat hún þreifað á stöfunum. Einnig var búin til fyrir hana bókpressa sem gerði henni kleift 

að prenta þýska upphleypta stafi. Þegar hún sagði Haüy frá menntun sinni má segja að hann 

hafi fyllst eldmóði. Þetta var það sem hann hafði leitast eftir, aðferð sem auðveldaði blindu 

fólki lestur og skrift. Hann fór þá að vinna að eigin blindraletri.8

Haüy fór á stúfana og leitaði að ungum blindum einstakling til að kenna og fann 

unglings pilt að nafni Francois Lesueur. Lesueur heillaðist að aðferðum Maríu Teresiu. Dag 

einn renndi Leseur fingrunum yfir nýprentað dagblað og greindi þar stafinn „O“ og tjáði Haüy 

það. Haüy var ekki lengi að áveða sig, henti útstungnu stöfunum hennar Maríu og bjó til 

upphleypt skáhallandi blindraletur.9 Stafagerðinni má lýsa þannig:  

„Pappír, sem aðeins er prentað á öðru megin, sýnir á bakhliðinni mynd þess leturs 

sem prentað er á framhliðinni. Bókstafirnir koma fram upphleyptir aðeins í öfugri 

mynd. Með því að mynda stafina öfuga á framhliðinni og bleyta pappírinn kemur 

fram rétt, upphleypt letur á bakhliðinni sem bæði sjáandi og blindir geta lesið.“10 

Eftir að Haüy bjó til blindraletrið sitt, stofnaði hann fyrsta Blindraskólann í París (Institution 

for Blind Children), en það var árið 1874.11 

2.2  Charles Barbier  

Charles Barbier var franskur hermaður í her Napóleons. Barbier gekk í herinn árið 1808 og ári 

síðar gaf hann út líkan fyrir fljótlega skrift eða skjótskrift. Áhugi Barbiers á skjótskrifaðri og 

leynilegri skrift var tengd hernaði. Her Napóleons hafði farið sigurför um Evrópu og hafði 

verið talinn ósigrandi. Herinn var þó yfirbugaður í Waterloo árið 1815, eingöngu vegna þess 

að hermenn gáfu upp staðsetningu sína með því að kveikja á lampa til að lesa skilaboð.12 

Barbier hófst þá handa við að hanna skilaboð sem lesin væru með snertingu en ekki með 

augum. Þar af leiðandi þyrftu menn ekki ljós við lestur. Þetta væri ekki aðeins praktísk lausn 
 
7 Sköld, Beatrice Christiansen, 2005:5 
8 Þórhallur Guttormsson, 1991:58-59 
9 Þórhallur Guttormsson, 1991:59-60 
10 Þórhallur Guttormsson, 1991:60 
11 Sköld, Beatrice Christiansen, 2005:5 
12 Kimbrough, Paula [án árs]  
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heldur líka full af herkænsku þar sem óvinaherir gætu ekki ráðið dulmál þeirra.13 

Næturskriftin var byggð upp með 12 upphleyptum punktum sem stóðu fyrir 36 hljóð og 

hljóðasambönd en ekki bókstafi. Þá gerði Barbier ekki ráð fyrir greinamerkjum, tölustöfum 

eða nótum, enda var það ekki hugsjón hans í leturgerðinni að næturskriftin væri notuð til 

almenna samskipta. 

 Á ráðstefnu sem haldin var í Museum of Science and Industry hittust Charles Barbier 

og nemendur Blindraskólans í París, sem stofnaður var af Valentin Haüy. Á þessari ráðstefnu 

voru menn að kynna samskiptatæki sín. Barbier kynnti þar uppfynningu sína, en það var 

næturskrift sem gerði mönnum kleift að skrifa í myrkri. Næturskriftin var hönnuð þannig að 

hún var byggð upp á upphleyptum punktum. Á þessari ráðstefnu vöktu nemendur 

Blindraskólans í París, athygli Barbiers. Þeir voru að lesa bækur prentaðar með letri Haüy og 

fannst Barbier að þessi leturgerð væri seinlesin. Hann tók upp á því hjá sjálfum sér að fara 

með næturskriftina, í Blindraskólann og kynnti það fyrir Pignier skólastjóra. Pignier hélt 

kynningarfund í skólanum á letri Barbiers. Á þessum fundi dreifði hann meðal nemenda 

blöðum með upphleyptum punktum og kynnti þær reglur sem notaðar voru við lestur og skrift 

þessa leturs. Einn nemandinn Louis Braille greip þetta nýja lestrarform á lofti og lærði reglur 

Barbiers utan að.14 

2.3  Louis Braille  

Louis Braille, sem kallaður verður Louis í þessum kafla 2.3, var fæddur 4.janúar 1809 í 

smábæ er heitir Coupvray og er staðsettur nærri París í Frakkalandi. Hann var sonur Simon-

René Braille15 en hann var söðlasmiður (reiðtygja- og hnakkasmiður) í bænum.16 Móðir hans 

Monique Baron var 41 árs þegar hún átti Louis og var hann 11 árum yngri en næsta systkini á 

undan honum.17 Louis fæddist með fulla sjón og þegar hann óx úr grasi, heilluðu verkfæri 

föður hans mikið. Þriggja ára gamall slasaði hann sig á auga með einu verkfæranna og missti 

sjón á auganu.18 Um ári síðar fór hann að tapa sjón á hinu auganu og var orðinn alblindur 5 

ára. Ástæðan fyrir sjónmissi Louis var sjúkdómur í taugakerfi augans (sympathetic 

ophthalmia).19 

13 Kimbrough, Paula [án árs] 
14 Kimbrough, Paula [án árs] 
15 Meyer,Carolyn, 1995 [bls.2] 
16 Þórhallur Guttormsson, 1991:64    
17 Sköld, Beatrice Christiansen, 2005:8 
18 Braille, Louis, 2008 
19 Þessi sjúkdómur er oft afleiðing slyss eða sjónmissis á öðru auga. Taugakerfið snýst þá gegn sjálfu sér og 
veldur skaða á heilbrigða auganu. Fjalar Elvarsson, 2008 og Fjölnir Elvarsson, 2008 
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Louis stundaði nám hjá presti í bænum. Hann las bæði fyrir hann biblíusögur og 

samtímaverk ásamt því að kenna Louis náttúrufræði. Louis átti auðvelt með að læra og lærði 

allt utanbókar en kunni hvorki að lesa né skrifa.20 Faðir hans tók þá málin í eigin hendur og 

kenndi Louis lestur og skrift. Bókstafina lærði hann með því að renna fingrum eftir 

bólstruðum nöglum sem negldir voru í við og mynduðu höfuð naglanna útlínur stafanna. 

Þegar hann hafði lært stafrófið leiðbeindi faðir hans, hönd Louis þegar hann dró til stafs.21 

Louis fékk inngöngu í Blindraskólann í París 10 ára gamall og lærði þar lestraraðferð Haüy´s. 

Síðar lærði hann næturskrift Barbiers, þá aðeins 12 ára gamall.22 Eins og áður sagði lærði 

Louis næturletur Barbiers en fannst það heldur óþjált til notkunar. Þó gerði hann sér grein 

fyrir því að þetta væri eitthvað sem vert væri að skoða og hófst handa við að endurbæta 

hugmynd Barbiers. Eitt af því sem Louis fann að næturskriftinni var að hvert tákn var of stórt 

til að lesa með fingurgómum því fækkaði hann punktunum og notaðist aðeins við 6 punkta af 

12. Út frá því fann hann 63 mögulegar útfærslur á punktunum. Er Louis Braille hafði náð 

fimmtán ára aldri hafði fullklárað blindraletrið sitt og voru samnemendur hans ánægðir með 

leturgerðina.23 

Hinu nýja blindraletri var þó ekki tekið eins vel af öllum. Barbier þótti til dæmis ekki 

mikið til þess koma að unglingspiltur væri að efast um uppgötvun sína og reyna að 

betrumbæta hans hugmynd. Eftir að Louis hafði leitað til Barbiers nokkrum sinnum gafst 

hann upp á því að fá leiðsögn frá honum til að gera blindraletrið betra.24 Braille blindraletrið 

náði ekki aðeins til bókstafa og greinarmerkja, heldur útbjó Louis einnig til nótnaskrift og 

stærðfræðitákn. Það kemur ekki á óvart enda var Louis hljóðfæraleikari og eins og áður segir 

mikill námsmaður.25 Braille blindraletrið fékk ekki almenna viðurkenningu fyrr en um 25 

árum eftir að það var fundið upp eða tveimur árum eftir að Louis Braille lést. 26 Nemendur 

Blindraskólans notuðust við Braille blindraletrið áður en það var formlega viðurkennt sem 

blindraletur en þó aðeins meðfram Haüy letrinu.27 

20 Sköld, Beatrice Christiansen, 2005:10 
21 Meyer,Carolyn, 1995 [bls.2] 
22 Þórhallur Guttormsson, 1991:64 
23 Braille, 2008. 
24 Kimbrough, Paula [án árs]; Sköld, Beatrice Christiansen, 2005:16-17 
25 Sköld, Beatrice Christiansen, 2005:12,19 
26 Meyer,Carolyn, 1995  [bls.4] 
27 Sköld, Beatrice Christiansen, 2005:21 
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2.4  William Moon  

William Moon fæddist árið 1818 í Kent á 

Englandi. Sem barn var hann sjónskertur en 

missti alfarið sjón tuttugu og eins árs að aldri. Á 

þessum tíma var ekki mikið um snertiletur en 

það sem var til, fullnam hann. Honum líkaði 

engin leturgerðanna og því tók hann til þess 

ráðs að hanna sitt eigið blindraletur. Árið 1845 

kynnti hann blindraletur sitt sem átti að vera 

nokkuð einfalt  í notkun.  Í Moon letrinu eru 14 

tákn sem hægt er að snúa á fjóra vegu, hvert 

tákn er sérstakt og auðþekkjanlegt í laginu.28 

Moon reyndi að hafa táknin tengd skrifstöfum stafrófsins. Braille letrið er byggt upp af 6 

punktum sem mynda ákveðið mynstur en Moon notast við beinar og sveigðar línur. Við þær 

bætast svo greinamerki og tölustafir til að Moon letrið geti nýst við alla textagerð.29 

Moon letrið náði mestri útbreiðslu á Bretlandi þó það væri fundið upp 16 árum á eftir 

Braille blindraletrinu. Ástæðan er sú að Braille blindraletrið hafði ekki borist til Bretlands á 

þessum tíma og þegar það barst þangað var Moon letrið búið að ná fótfestu þar. Moon letrið 

er lítið þekkt utan Bretlands svo lítið hefur verið fjallað um það utan þess svæðis.  Moon letrið 

hefur þó nýst sem annar valkostur fyrir þá sem hafa ekki náð tökum á 6 punkta letri Braille 

sökum þess að þeir missa sjón á fullorðins árum eða þeim sem hafa skert snertiskyn.30 

28 Royal National Institude of Blind People, 2008b   
29 Royal National Institude of Blind People, 2008a   
30 Royal National Institude of Blind People, 2008a   

Mynd 1. Hér er skýringarmynd af 
blindraletri Moon sem gert er úr sveigðum 

og beigðum línum. 
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2.5  Braille blindraletrið 

Það blindraletur sem notast 

er við á Íslandi er 

blindraletur Louis Braille. 

Þeir sem þekkja til þessa 

blindraleturs vita að það er 

gert úr upphleyptum 

punktum. Hins vegar eru 

færri sem þekkja til 

uppbyggingar og aðferðar 

við lestur og skrift þess. Til 

eru nokkrar útfærslur Braille 

blindraletursins. Fyrst er að 

segja frá upprunalegu gerð 

blindraleturs Braille sem 

kallast: Almennt blindraletur 

(grade 1). Búið er að stytta þá 

útfærslu og tekur hún mun 

minna pláss en almenna 

blindraletrið. Sú síðari kallast: Stytt blindraletur (grade 2). Á Íslandi var stytta útgáfa 

blindraletursins til, en hún er mönnum gleymd í dag. Móðir eins viðmælanda míns segist 

muna eftir stytta blindraletrinu, en man ekki styttingarnar sjálf.31 Á Íslandi er því almenna 

blindraletrið notað. Með tilkomu tölvutækninnar hefur almenna blindraletrið þróast í svo 

kallað 8 punkta letur. Nánar verður fjallað um þessar útfærslur. blindraleturs Braille hér á 

eftir. 

2.5.1  Almennt blindraletur 

Eins og áður segir byggist blindraletrið upp á 6 upphleyptum punktum sem snertir eru með 

fingurgómum til aflestrar. Braille komst sjálfur að 64 mismunandi möguleikum á uppröðun 

punktanna í punktaletrinu að auða rammanum meðtöldum, en almennt er þó talað um 63 
 
31 Ásdís Þórðardóttir, 2007 

Mynd 2. Enskt blindraletur. 

Mynd 3. Þrátt fyrir að punktar blindraletursins séu ekki byggðir 
upp með prentletur í huga, má sjá samsvörun á milli 

blindraleturspunktanna og svartetursins. 
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mögulega uppraðanir á punktunum skjálfum, þar sem auði ramminn er ekki bókstafur. Þegar 

litið er á hvern ramma til dæmis bókstafinn a. Á mynd 2 hér að ofan, má sjá að gert er ráð 

fyrir 6 punktum þó aðeins einn sé notaður. Hver rammi er byggður eins upp, það er að punktar 

1, 2 og 3 eru vinstra megin, talið ofan frá og niður. Punktar 4, 5 og 6 eru hægra megin í 

rammanum talið ofan frá og niður. Hið upprunalega blindraletur var hugsað sem stafróf fyrir 

blint fólk til að skrifa með og lesa, líkt og aðrir bókstafir.  Á þessum tíma lærði blint fólk 

venjulega upphleypta prentstafi líkt og Haüy letrið, sem Louis Braille lærði sjálfur. Louis 

Braille útfærði einnig greinamerki fyrir sitt blindraletur, þó vissulega hafi bæst við það með 

tímanum.  

Tölustafir eru táknaðir 

með sama tákni og fyrstu 10 

bókstafirnir í stafrófinu að 

frátöldum sér íslensku 

bókstöfunum en tölutákn er sett 

fyrir framan tölustafina og eru það punktar 3, 4, 5 og 

6 í rammanum á undan tölustafnum.  

Blindraletur má skrifa á að minnsta kosti tvo 

vegu í höndunum, annars vegar með síltöflu og 

oddmjóum síl.32 Síltafla er hönnuð þannig að tvær 

plötur eru fastar saman, sú fremri með 6 punkta 

römmum og sú aftari með mótuðum holum undir 

hverjum punkti. Blaði er svo smellt á milli 

rammanna. Síllinn er þá notaður til að punkta niður 

hvern staf ofan í holurnar svo úr verður blindraletur. Þegar skrifað er á síltöflu þá er skrifað 

frá hægri til vinstri og stafirnir speglaðir. Þegar búið er að skrifa texta er blaðið tekið úr og 

lesið frá vinstri til hægri.33 Það getur tekið tíma að ætla sér að skrifa langa texta með síltöflu 

og síl enda notar blint fólk þetta almennt ekki, nema þá í lófastærð til að punkta hjá sér stutt 

skilaboð eða aðra stutta texta þegar það er á ferðinni.34 Þá hafa menn líka notað 

blindraletursritvélar þar sem ritað er á blað líkt og á hefðbundna ritvél, nema ritvélin skrifar 

blindraletur. Þegar slíkar ritvélar eru notaðar er ekki þörf á því að spegla blindraletrið eins og 

 
32 Palle Petersen, 1978:11    
33 Braille, 2008 
34 Ásdís Þórðardóttir, 2008 

Mynd 4. Á þessari mynd eru fyrstu 10 tölustafirnir. Eins og sjá 
má eru tölutákn fyrir framan hvern tölustaf. 

Mynd 5. Síll og síltafla. 



12 
 

þegar síllinn og síltaflan eru 

notuð. Með aukinni tækni hafa 

orðið til hjálpartæki sem 

auðvelda blindu fólki skrif og 

lestur. Vikið verður að þeim 

síðar.   

Hægt er að skrifa allan 

texta með blindraletri. Það er 

frekar plássfrekt þar sem hver 

blindra-letursstafur tekur meira 

pláss en venjulegur svartleturs bókstafur. Það tekur tíma að þreifa fyrir hverjum  og einum 

bókstaf og gera má ráð fyrir því að stytta blindraletrið hafi þróast út frá hagnýtingar 

sjónarmiðum. Þegar kenna á blindraletur er leitast við að kenna mönnum að lesa með báðum 

höndum. Notast er við fjóra fingur á hvorri hönd og er þumalfingurinn undanskilinn. Með því 

að notast við báðar hendur vinnst upp meiri lestrarhraði en ef aðeins er lesið með annarri 

höndinni.35 Hendurnar eru látnar mætast á miðri blaðsíðu. Þegar byrjað er á nýrri blaðsíðu les 

hægri höndin fyrstu línuna. Vinstri höndin er þá tilbúin í næstu línu og bíður þangað til hægri 

höndin er búin. Vinstri höndin les þá næstu línu fram að miðju og þá tekur hægri höndin við 

og klárar línuna. Á meðan staðsetur vinstri höndin sig við upphaf næstu línu. Með þessu móti 

næst góður hrynjandi í lestri.36 

Þó að Braille blindraletrið sé að upplagi eins hvað varðar blindraletursstafi a-z, þá eru 

mismunandi tungumál með sína sér stafi sem útfærðir eru í hverju landi fyrir sig, líkt og 

breiðu íslensku sérhljóðarnir. Ekki eru notuð sömu greinarmerkin í Braille blindraletri milli 

tungumála. Það gerir blindu og sjónskertu fólki enn erfiðara fyrir þegar læra á erlend 

tungumál.37 

2.5.1.1  Handhægar upplýsingar  

Þar sem farið hefur verið í blindraletrið, uppsetningu, skrif, punkta og ramma mætti koma 

með nánari útskýringar á uppsetningu blindraletursins, því sem tekur til greinamerkja. Sér í 

lagi þar sem vera má að lesandi sé að kynnast blindraletri í fyrsta skipti og það getur verið 

ruglingslegt. Sé kennari að leitast eftir stuttum útskýringum um algeng greinarmerki, getur 

 
35 Ásdís Þórðardóttir, 2008; Helga Einarsdóttir, 2008 
36 Bertelson, Paul og fleiri, 1984 
37 Westling, Börn., Yvonne Eriksson, 2001:3-5 

Mynd 6. Íslenska blindraleturs stafrófið. 
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verið að þetta komi að góðum notum. Þá getur verið handhægt að teikna upp myndir af 

punktunum sér til aðstoðar. 

Munur á stórum staf og litlum er táknaður með greinamerki fyrir framan þann bókstaf 

sem á að vera stór, til dæmis fremst í setningu eða í skammstöfunum. Stór stafur er táknaður 

með punkti 6 og tekur heilan ramma.  

Punkur er táknaður sem upphleyptir punktar 2, 5 og 6 í lok setningar. Komma er 

táknuð sem punktur 2 og spurningamerki er punktar 2, 3 og 6. Bil á milli orða og setninga er 

táknað með einum auðum ramma á eftir punkti. Ekki þarf að hafa auðar línur á milli lína til að 

aðskilja „línur“ í blindraletri, en líkt og í svartletri er hægt að hafa mismunandi línubil.  

Þar sem tölustafir eru táknaðir með fyrstu 10 alþjóðlegu bókstöfunum þarf að tilgreina 

að hér séu tölustafir á ferð. Það er gert með sérstöku tölutákni, punktum 3, 4, 5 og 6, sem sett 

er fyrir framan tölustafinn. Í talnarunu er aðeins eitt tölutákn fremst í upptalningunni og þegar 

upptalningu er lokið er það gefið til kynna með punkti eða bili. Nota þarf tölutákn fyrir 

framan hverja talnarunu þar sem annars væri bara upptalning á bókstöfum. Símanúmer eru 

táknuð með tölutákni fremst í símanúmeri og dagsetningar eru táknaðar með tölutákni fyrir 

fram og aftan dagsetninguna.38 

2.5.2  Stytt blindraletur og 8 punktaletur 

Til eru tvær gerðir af styttu blindraletri. Það er annars vegar hefðbundið 6 punktaletur þar sem 

ýmsar styttingar hafa verið gerðar og hins vegar er það 8 punktaletur. 8 punkta letrið kom með 

tölvutækninni og nýta margir þá tækni er þeir nota blindraletursskjái.39 Breytingarnar sem 

orðið hafa á stytta blindraletrinu eru þær að það tekur mun minna pláss en það almenna. 

Aðallega vegna þess að ekki eru allir bókstafir skrifaðir og er því fljótlesnara. Hver bókstafur 

er þó enn táknaður eins en stendur gjarnan líka fyrir heilt algengt orð í stytta blindraletrinu. 

Það tekur tíma að læra stytta blindraletrið og það eru ekki allir sem kjósa það. Nýungar í stytta 

blindraletrinu eru svo kölluð: Orðatákn, skammstafanir og hljóðatákn.40 Til útskýringar á 

hugtökunum, að þá eru orðatákn einn bókstafur sem stendur fyrir eitt algengt orð til dæmis á 

ensku stendur a fyrir and. Skammstafanir gætu þá verið: td sem stæði fyrir today (í dag) eða 

grt sem stæði fyrir great (frábært). Hljóðatákn standa fyrir algengar hljóðasamsetningar í 

orðum t.d. –ing endingar, -tion hljóðasamsetninguna, sem finna má í orðum eins og nation og 
 
38 Wilson-Hinds, Margaret, 2008   
39 Helga Einarsdóttir, 2008 
40 Wilson-Hinds, Margaret, 2008    



14 
 

station (þjóð og stöð). Stytta blindraletrið virkar hagnýtt í notkun, en því miður hefur það 

glatast niður á íslenska blindraletrinu. Á mynd 7 má sjá ágætis skýringarmynd um hvernig 

stytta blindraletrið virkar í notkun.  

 

8 punkta letrið hefur einnig sínar styttingar, það byggist upp á sömu grunnhugmynd og 6 

punktaletrið, með orðatáknum, skammstöfunum og hóptáknum. Mesta breytingin er þó sú að 

punktur 7 sem staðsettur er fyrir neðan punkt 3 og punktur 8 sem 

er fyrir neðan punkt 6 tákna ýmis greinamerki. Þar er t.d. stórt A 

táknað sem punktur 1 og í staðinn fyrir að eyða heilum ramma 

fyrir framan bókstafinn a með greinarmerkinu stór stafur, sem 

punktur 6 fyrir framan bókstafinn, þá er einn rammi notaður með 

punktum 1 og 7. Sem sagt, lítið a væri enn táknað sem punktur 1 

en stórt A er táknað sem punktur 1 og 7 og tekur aðeins einn 

ramma í stað tveggja og þar af leiðandi minna pláss. Of flókið 

væri að fara út í nákvæmar útlistanir á styttingum 8 

punktaletursins, en útskýringin hér að ofan ætti að gefa einhverja 

mynd af því hvernig hugmyndin er að uppbyggingu þess.41 Þess 

má geta að fjöldi mögulegra uppraðana í 8 punktaletrinu eru 256 

að tóma rammanum meðtöldum, svo það bíður upp á gríðarlega 

möguleika.42 

41 Ásdís Þórðardóttir, 2008, Helga Einarsdóttir, 2008  
42 Punktskriftens termer, 2001:7 

Mynd 7. Á þessari mynd sést hvernig stytta blindraletrið tekur 
helst til hljóðasambanda í bland við bókstafi. 

Mynd  8. Hér má sjá 
skýringarmynd af því 
hvernig punktarnir 8 

raðast upp. 
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2.6  Samantekt 

Það að geta lesið skrif annarra og tjáð sínar eigin hugrenningar eru sjálfsögð réttindi. Þökk sé 

hugsjónamönnum og frumkvöðlum, þá eiga blindir og sjónskertir aðgengilegt les- og 

skrifmál. Þeir fá menntun og hlutskipti þeirra í samfélaginu hefur batnað. Þeir hugsjónamenn 

sem fjallað var um hér á undan eiga allir sinn sess í sögu blindraleturs. Blindraletur Louis 

Braille virðist hafa verið einstaklega vel hannað fyrst enn er verið að notast við 185 ára 

gamalt blindraletur. Louis Braille hefur augljóslega haft mikinn metnað fyrir menntun blinds 

fólks, þar sem aðeins 15 ára gamall hafði hann gert ráð fyrir öllum táknum sem notuð voru á 

hans tíma, svo sem nótum og stærðfræðitáknum. 

 Þrátt fyrir að Louis Braille hafi gert gott blindraletur hafa menn gert ýmsar breytingar 

á því. Þá er átt við styttingarnar á almenna letrinu sem og 8 punktaletrið sem kom með 

tilkomu tölvutækninnar. Báðar útfærslur eru byggðar á grunni Louis Braille en útfærðar á 

mismunandi máta þar sem meiri upplýsingar er að fá á sem stystum tíma. Ávinningur lesanda 

á því að vera fljótari lestur. Hægt er að nota ýmsar aðferðir til lestur og skrift og er helst talað 

um síl og síltöflu sem og ritvélar í þessum kafla. Þá var fjallað örlítið um lestarfræði. Eðlilegt 

er að notast við sem flesta fingur til að lesa. Ef aðeins vísifingur væri notaður væri lesandi 

bæði lengur að lesa sem og að það væri nóg fyrir hann að skera sig á fingri til að verða ólæs. 

Blindraletrur Braille er skipulega upp sett, þó það sé plássfrekt og geti tekið tíma að 

læra á það og ná upp færni. Þó mætti ætla að fyrir þann sem einsetji sér að læra blindraletur, 

að honum gangi vel að læra það. Eins og við á um allt, þá skapar æfingin meistarann. Því 

meira sem lesið er, þeim mun meiri verður leshraðinn og færnin.  
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3.  Fólk, félagasamtök og barátta þeirra. 

Barátta þeirra sem glíma við fötlun og veikindi, er ekki ný af nálinni og hafa þessir 

einstaklingar og félagasamtök í þeirra þágu þurft berjast fyrir þeim sjálfsögðu réttindum að 

standa jafnfætis þeim er hafa engan drösul að draga. Þó er ekki hægt að mótmæla því að sú 

starfsemi sem slík félagasamtök eru, hafa unnið gott starf og náð árangri í baráttu sinni.43 

Mikil þjónusta er í boði í dag fyrir blint og sjónskert fólk. Það má þakka þeim 

hugsjónamönnum og frumkvöðlum sem unnu sleitulaust að góðum málefnum í þágu þessa 

fólks. Þórsteinn Bjarnason, Blindravinafélagið, Blindravinnustofan, Blindrafélagið, Sjónstöð 

Íslands, Blindra-bókasafn Íslands og fleiri, vinna gott starf. Í þessum kafla verður sagt frá 

stafsemi Blindrabókasafns Íslands. Til þess að hægt sé að segja frá starfi Blindrabókasafnis er 

ekki hjá því komist að gefa ágrip af sögum forvera þess, Þórsteini Bjarnasyni, stofnun 

Blindravinafélags Íslands og Blindrafélaginu –samtökum blindra og sjónskertra á Íslandi. 

3.1  Blindravinafélagið. 

Þórsteinn Bjarnason var frumkvöðull í uppbyggingu á menntunarar- og atvinnumöguleikum 

blinds fólks á Íslandi. Þórsteinn fór til Kaupmannahafnar vegna eigin veikinda árið 1922. 

Ásamt því að leita sér lækninga lærði hann körfugerð. Síðasta sumar sitt í Kaupmannahöfn 

kynntist hann blindum dreng. Þeir mynduðu með sér vinskap og sagði drengurinn Þórsteini 

sögur úr námi sínu við Blindraskólann í Kaupmannahöfn. Út frá því fékk Þórsteinn áhuga á 

málefnum blindra og spurði sjálfan sig hvað væri gert heima á Íslandi til að létta blindum 

róðurinn og hvað væri hægt að gera til að bæta það sem fyrir var.44 Þegar Þórsteinn kom aftur 

heim til Íslands stofnaði körfugerð árið 1925 og einbeitti sér að því að kenna blindu fólki 

ýmsa handiðn en þó aðallega körfugerð. Eftir að hafa unnið að málefnum blindra í nokkurn 

tíma, stofnaði hann ásamt fleira fólki, Blindravinafélag Íslands þann 24. janúar árið 1932 og 

voru stofnfélagar 53. Sigurður P. Sívertsen gengdi formennsku fyrsta starfsár 

Blindravinafélagsins en þá tók Þórsteinn við og var formaður þess í 53 ár og þáði aldri laun 

fyrir sitt starf.45 Markmið Blindravinafélagsins voru þríþætt: Það ætlaði að koma á fót skóla 

fyrir blind börn þar sem þau hlytu bóklega og verklega menntun. Þá ætlaði Blindravinafélagið 

að starfrækja vinnustofu fyrir blinda, kenna þeim handiðn og aðstoða við að koma 

 
43 Þórhallur Guttormsson, 1991:304-305 
44 Þórhallur Guttormsson, 1991: 113-114 
45 Margrét Margeirsdóttir, 2001: 138; E.Pá, 1982;49-51  



17 
 

framleiðslunni í sölu, þar með talið átti að útvega efni og áhöld til vinnunnar sem og að verða 

starfsmönnum úti um bækur á blindraletri. Að lokum átti að hlúa að gömlu, blindu fólki, 

verða því út um ellistyrk og sjá til þess að það byggi við viðunandi aðstæður.46 

Blindravinafélagið stofnaði Blindraiðn árið 1933 og gaf Þórsteinn allt það efni og þau 

verkfæri sem hann átti, inn í þá starfsemi og fór að vinna á trésmíðaverkstæði.47 Er þetta er 

skrifað hefur Blindravinafélg Íslands verið leist upp og eignir þess seldar, þar á meðal 

Blindraiðn og stofnaður var Þórsteinssjóður sem hugsaður er í styrki til þeirra málefna sem 

Blindravinafélagið vann að.48 

3.1.1  Þórsteinn Bjarnason 

Í raun er ekki mikið sem vitað er um upphaf blindraletursins á Íslandi. Hver hafi útfært hina 

sér íslensku stafi og komið þeim í umferð. Höfundur þessa verks fékk ábendingu þess efnis að 

Þórsteinn Bjarnason hafi útfært íslensku stafi blindraletursins, en þrátt fyrir ítarlega 

heimildaleit fékkst það ekki staðfest. Þórsteinn Bjarnason las blindraletur49 og líklegt verður 

að teljast að hann hafi fyrstur manna á Íslandi miðlað því til þeirra sem voru blindir eins og 

deildarsérfræðingur Blindrabókasafnsin segir.50 Ekki er vitað hvenær Þórsteinn lærði 

blindraletrur, það er hvort hann hafi lært það í Danmörku, hann hafi lært það sjálfur heima á 

Íslandi eða lært það á ferð sinni um norðurlöndin eftir alþingishátíðina 1930, þar sem hann 

skoðaði norræn blindrafélög. Þórsteinn segir í viðtali í Morgunblaðinu 14. febrúar 1982 að 

hann iðrist þess að hafa ekki lært blindrakennslu í Danmörku er hann dvaldist þar og ekki 

segir hann sjálfur frá því að hann hafi kennt blindraletur. Þórsteinn segist hafa kennt Málfríði 

Jónasdóttur veturinn 1929-1930 en hann hafi aðallega kennt henni körfugerð.51 Þó var einhver 

sem leiðbeindi Málfríði í blindraletursfræðum samanber umfjöllun um Málfríði hér síðar. 

Draga verður þá ályktun að Þórsteinn sé líklegur til þess að hafa unnið að íslensku stöfum 

blindraletursins, en um það eru ekki staðfestar heimildir. Þórsteinn vann ötullega að starfi í 

þágu blindra og eins og áður segir var hann frumkvöðull í stofnun Blindraskólans. Hvergi 

kemur fram að hann hafi sjálfur kennt við skólann, enda var hann ekki kennaramenntaður. 

 
46 Þórhallur Guttormsson, 1991: 116; Margrét Margeirsdóttir, 2001:138 
47 E.Pá., 1982:49-51 
48 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2006 
49 Þórhallur Guttormsson, 1991:135;  
50 Arnór Helgason, 1996:44 
51 E.Pá., 1982:49-51 
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Hafi hann þó verið það fær í blindraletri að hann hafi útbúið íslensku stafina, mætti ætla að 

hann hefði haft fingurna í blindrakennslunni. 

Þá skal sjónum okkar beint að fyrstu íslensku nemendunum er fóru til 

Kaupmannahafnar í Blindaskólann. Fyrsti Íslendingurinn sem lærði blindraletur var Jónas 

Magnús Magnússon, en hann fór fyrstur Íslendinga utan í Blindraskólann í Kaupmannahöfn 

árið 1869. Jónas hóf þó ekki nám fyrr en árið 1870. Hann stundaði námið í 2 ár áður en hann 

lést 13 ára gamall árið 1872.52 Næstu íslensku nemendur sem fóru til Danmerkur voru þrjú 

systkin, og sem fóru um 30 árum síðar. Þau voru send heim sökum lélegs heilsufars og 

námsárangurs.53 Enn liðu um 30 ár þar til næsti Íslendingur fór í Blindraskólann í 

Kaupmannahöfn. Það var Málfríður Jónasdóttir, hún fæddist með fulla sjón en missti sjónina í 

kjölfar veikinda 10 ára gömul. Þegar hún missti sjónina hafði hún lært töluvert mikið af 

fermingarnámsefninu og var talin afbragðs vel gefin. Málfríður fór til Danmerkur í 

Blindraskólann árið 1931 þá tuttugu ára. Áður en hún fór, gekk hún í Heyrnleysingjaskólann 

til að undirbúa sig undir námið, líklegast með því að læra dönsku og blindraletur. Það að hún 

hafi farið í Heyrnleysingjaskólann til að læra blindraletur gefur til kynna að einhver þekking 

hafi verið til staðar á landinu til að kenna blindraletrið og var það líklega Þórsteinn Bjarnason.  

Heimildum ber þó saman um að fyrsti blindrakennarinn hafi farið utan í nám, ári á eftir 

Málfríði. Málfríður stóð sig afbragðsvel í blindranáminu í Danmörku, hún varð mjög 

bókhneigð og lærði að auki ýmsa handiðn. Hún sankaði að sér mikið af blindraletursbókum, á 

dönsku, norsku, sænsku og esperanto og einnig var hún byrjuð að læra þýsku. Málfríður átti 

mikið safn af vefnaðar- og hannyrðabókum en hún hafði yndi af hannyrðum og var mjög ötul 

við þá iðju. Málfríður var ein af þeim sem stóðu að stofnun Blindrafélags Íslands og fékk 

Blindrafélagið allar hennar bækur þegar hún féll frá. Fjallað verður um Blindrafélagið  síðar.54 

3.1.2  Blindrakennsla á Íslandi  

Blindravinafélagið stóð við markmið sín og stofnaði Blindraskóla 6. október árið 1933. Fyrsta 

veturinn voru 5 nemendur við skólann og voru þeir á aldrinum 10-23 ára. Á þessum árum náði 

skólaskyldan á Íslandi aðeins til 10-14 ára barna en árið 1936 var skólaskyldan lengd í 7-14 

ára. Samkvæmt manntali árið 1930 segir að 5 börn hafi verið blind á aldrinum 5-24 ára en það 

 
52 Þórhallur Guttormsson, 1991:104-106 
53 Þórhallur Guttormsson, 1991:107-112 
54 Þórhallur Guttormsson, 1991: 131-134 
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er alls ekki öruggt að manntalið hafi greint frá öllum blindum og alvarlega sjónskertum á 

þessum tíma.55 

Fyrsti blindrakennari Íslands var Ragnheiður Kjartansdóttir. Hún lauk kennaranámi 

árið 1927 og hélt til Danmerkur árið 1932 til að nema blindrakennslufræði. Hún kom til baka 

ári síðar. Ragnheiður kenndi við Blindraskólann til 1936 en fluttist þá til Danmerkur í 3 ár. 

Þegar hún kom aftur kenndi hún aðallega í einkatímum til dánardags árið 1949. Hlé varð á 

formlegu skólahaldi Blindraskólans frá 1941-1956 en þó lá blindrakennsla ekki niðri. Krisín 

Jónsdóttir sá um kennslu og aðstoð við blinda á því tímabili. Árið 1956 kom Einar 

Halldórsson frá Edinborg þar sem hann hafði stundaði nám í blindrakennslu. Var Einar ráðinn 

sem kennari við Blindaskólans og vann þar þangað til hann lést árið 1968.56 

Þáttaskil urðu í starfsemi Blindraskólans árið 1970 þegar Margrét Sigurðardóttir 

blindrakennari ráðin skólastjóri. Hún fékk styrk til að fara til Danmerkur og læra 

blindrakennslufræði árið 1969. Þegar hún kom heim gekk hún til liðs við Blindraskólann og 

gengdi stöðu skólastjóra allt þar til Blindraskólinn sameinaðist almennum grunnskóla árið 

1977. Sú sameining gerðist þó ekki fyrr en eftir áralanga baráttu Blindravinafélags Íslands, 

Blindrafélagsins og fleiri, um að fræðsluyfirvöld tækju yfir menntun blindra nemenda, sem að 

ríkið tók við skyldu sinni og sinnti þessum skjólstæðingum sínum líkt og öðrum nemendum 

þessa lands.57 

Þegar Margrét hóf störf var skólinn til húsa að Bjarkargötu 8 í Reykjavík .Þar voru 

nemendur einangraðir frá jafnöldrum sínum og umgengust ekki sjánandi jafnaldra sína. Ári 

síðar, eftir atbeina Margrétar og Blindravinafélags Íslands fluttist Blindraskólinn í 

Laugarnesskóla. Það var mjög gott fyrir bæði blindu og sjáandi börnin að vera í samvistum 

við hvert annað. Eins voru það ekki lengur bara blind börn sem nutu þessarar kennslu heldur 

fengu sjónskert börn inngöngu í blindraskólann. Aðstaða til blindrakennslu var þó ekki 

nægilega góð í Laugarnesskóla.58 Skólaárið 1982-83 var blindradeildin flutt í Álftamýrarskóla 

þar sem húsnæði og aðstaða til blindrakennslu var betri.59 Margrét vann við blindradeildina í 

Álftamýrarskóla allt þar til hún var lögð niður haustið 2004.60 

Þegar þetta er skrifað er blindrakennsla á höndum hverfisskóla þess barns sem glímir 

við blindu eða sjónskerðingu líkt og grunnskólalög kveða á um.61 Skólarnir njóta nú aðstoðar 

 
55 Þórhallur Guttormsson, 1991: 129-130 
56 Margrét Margeirsdóttir, 2001:139 
57 Þórhallur Guttormsson, 1991:147-149 
58 Þórhallur Guttormsson, 1991:147-148 
59 Margrét Margeirsdóttir, 2001 139-140 
60 Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, 2006. 
61 Lög um grunnskóla, nr. 66/1995:37. gr. og  38.gr.  
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kennsluráðgjafar Blindrafélagsins sem starfrækt hefur verið síðan 2007.62 Skólaárið 2005 - 

2006 var aðeins einn blindrakennari á landinu og sinnti hann ráðgjöf í 5 klukkustundir á viku. 

Skjólstæðingar hans voru: 8 blind börn sem voru að hefja skólagöngu, 74 blindir og 

sjónskertir grunnskólanemendur auk 22 framhaldsskólanema.63 Því er öruggt að segja að 

þörfin fyrir blindrakennara hafi verið mikil. Þess var krafist að ríkisstjórnin gripi til aðgerða til 

að bæta aðstöðu til menntunar blindra og sjónskertra og sumarið 2007 voru ráðnir fjórir 

„kennarar daglegs lífs“ og þrír voru ráðnir í stöður blindrakennara og kennsluráðgjafa. Þessir 

einstaklingar stunduðu einnig sérfræðinám á viðeigandi sviði ásamt vinnu.64 Auk þess er mikil 

uppsveifla í menntunarmálum blindra og sjónskertra barna á Íslandi. Stofna á 

þekkingarmiðstöð þar sem aðgengi að öllum upplýsingum er varðar blinda og sjónskerta 

verða aðgengilegar þeim er þurfa á að halda. Í fréttatilkynningu frá menntamálaráðuneytinu 

segir að miðstöðinni sé ætlað að annast alla sérfræðiþjónustu við blinda og sjónskerta 

einstaklinga, aðstandendur sem og aðra aðila sem starfa með eða styðja við blinda og 

sjónskerta, utan við almenna heilbrigðisþjónustu og sérfræðiþjónustu skóla.65 

Árið 2007 voru 1.500 einstaklingar á Íslandi sem teljast fatlaðir vegna skertrar sjónar. 

Þar af eru um 20 daufblindir, um 330 lögblindir og því eru um 1150 alvarlega sjónskertir. 66 

Þessi einstaklingar eiga rétt á þeirri þjónustu sem gerir þeim kleift að lifa sem sjálfstæðustu og 

eðlilegustu lífi í samfélagi við aðra.67 Þörfin fyrir þekkingarmiðstöð þar sem nálgast má allar 

upplýsingar og þjónustu á sama stað er því mikil og stórt framfara skref í bættri aðstöðu fyrir 

blint og sjónskert fólk. 

3.2  Ágrip af sögu Blindrafélagsins  

Blindrafélagið var stofnað 19. ágúst árið 1939 og átti félagið í raun ekkert nema hugsjón sína. 

Það var blint fólk á Íslandi sem kynnst hafði blindrafélögum á norðurlöndum sem einblýndi á 

þá þörf hér á landi að það væri félag sem helgaði sig eingöngu þörfum blindra. Stofnun 

Blindrafélagsins má rekja til Málfríðar Jónasdóttur en hún skrifaði bréf þess efnis að til 

blindra starfsmanna hjá Blindravinafélagi Íslands þess efnis að þeir ættu að taka höndum 

saman og stofna félag blindra manna.68 Hún hafði kynnst Danska blindrasambandinu (Dansk 

Blindsamfund) þegar hún stundaði nám í Kaupmannahöfn og sáu lögblindir um öll mál þess. 

 
62 Helga Einarsdóttir, 2008 
63 Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, 2006. 
64 Menntamálaráðuneytið, 2007b  
65 Menntamálaráðuneytið, 2007a 
66 Menntamálaráðuneytið, 2007a 
67 Lög um málefni fatlaðra, Nr. 59/1992:1.gr.   
68 Þórhallur Guttormsson, 1991:155,167 
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Munurinn á Blindrasamtökum eða Blindrafélögum annars vegar og Blindravinafélögum hins 

vegar, er sá að í Blindrafélögum eru það einungis blint fólk sem eru gjaldgengir meðlimir. 

Þeir sem geta gengið í Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra eru þeir sem hafa 30% 

sjón eða minna.69 Í lögum Blindrafélagsins segir að tilgangur þess sé að vinna að hvers konar 

menningar- og hagsmunamálum blindra. Árið 1957 var farið í framkvæmdir og byggt 

húsnæði við Hamrahlíð 17. Á 7. áratugnum var farið í enn frekari framkvæmdir og byggt var 

við húsið. Blindrafélagið enn til húsnæðis að Hamrahlíð 17.70 Þegar Blindrafélagið flutti 

starfsemi sína í Hamrahlíðina fékk Blindravinnustofan líka varanlegt húsnæði og félagslíf 

blindra tók stakkaskiptum.  

Upp úr 1950 fór segulbandstæknin að ryðja sér rúms og árið 1957 eignaðist 

Blindrafélagið sitt fyrsta Tandbergs segulbandstæki. Þessi gjöf var upphafið af hljóðbókagerð 

á Íslandi. Tandbergs tækið var þó fremur stórt og segulböndin illa varin fyrir skemmdum. 

Árið 1973 hófst undirbúningur við upptökur á hljóðsnældur, þær voru bæði mun minni og 

varðveittust betur. Árið 1976 hafði Blindrafélaginu áskotnast fjölföldunartæki fyrir 

hljóðsnældur og gat því gefið út hljóðbækur í fleiri eintökum en áður.71 Reykjavíkurborg og 

Blindrafélagið gerðu með sér samning um að Borgarbókasafn Reykjavíkur þjónustaði blinda 

og sjónskerta. Það kom sér upp smá safni af hljóðbókum og réð jafnvel leikara til að lesa inn á 

segulbönd. Árið 1974 hóf Borgarbókasafnið þjónustu við þá sem ekki komust á safnið af 

sjálfsdáðum. Bækur voru þá sendar heim, hvort heldur sem það voru hljóðbækur eða 

svartletursbækur. Þetta er að fyrirmynd Svía sem stofnuðu þjónustuna „bókin heim“.72 Árið 

1975 byrjaði Blindrafélagið hljóðbókagerð með skipulögðum hætti í samvinnu við 

Borgarbókasafn Reykjavíkur. Hljóðbókagerðin féll svo undir starf Blindrabókasafns Íslands 

þegar það tók til starfa 1982.73 

Við stofnun Blindrabókasafnsins fór ýmis framleiðsla loks undir einn hatt. Bókagerð 

og hljóðbókagerð hafði verið á faralds fæti en átti sér nú einn sama stað. Fram til ársins 1956 

prentuðu menn bækur í tvíriti á blindraletursritvélar en árið 1956 barst Blindrafélaginu og 

Blindravinafélaginu gjöf frá Lions klúbbi Reykjavíkur, en það var svo kölluð setningavél. 

Texti var þá punktaður beggja vegna á þunnar blikkplötur, pappír stungið á milli og plöturnar 

pressaðar í þvottavindu. Punktarnir á blikkplötunum þrýstust þá inn í blaðið og úr varð 

læsilegur texti á blindraletri. Árið 1964 barst til landsins nýr fjölritari. Þar var frumritið 

 
69 Blindrafélagið, samtök blinds og sjónskertra á  Íslandi, [án árs] 
70 Þórhallur Guttormsson, 1991:171-178  
71 Þórhallur Guttormsson, 1991:260-262 
72 Þórhallur Guttormsson, 1991:262 
73 Margrét Margeirsdóttir, 2001:141 
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prentað á blað. Blaðið var svo sett í sérstakan ofn og plastblað sett þar ofan á. Ofninum var 

rennt yfir blaðið og við það hitnaði plastið og það tók á sig mynd blaðsins þ.e. blindraletrið.74 

3.3  Þjónusta Blindrabókasafns Íslands 

Þegar Blindrabókasafn Íslands var stofnað 1982 tók það 

yfir alla framleiðslu á hljóðbókum, blindraletursbókum 

sem og aðra þá þjónustu fyrir fólk sem ekki getur nýtt sér 

hefðbundið svartletur. Þar sem Blindrabókasafnið heyrir 

undir menntamálaráðuneytið gerði ráðuneytið og 

rithöfundasambandið með sér samning um framleiðslu 

hljóðbóka.75 Einnig hafa rithöfundar gefið leifi fyrir því að 

Blindrabókasafnið fái bækur á tölvutæku formi til dæmis 

fyrir jólabókaútgáfur og leitast er við að hafa bæði 

hljóðbækur og blindraleturbækur tilbúnar á sama eða 

svipuðum tíma og svartletursbækur koma út. Þar með getur 

blint og sjónskert fólk lesið nýjustu bækurnar á sama tíma 

og aðrir og verið virkir þátttakendur í umræðum í 

samfélaginu.76 Blindrabókasafnið stendur sig ágætlega í 

þessari þjónustu sinni við blinda, sjónskerta og lesblinda 

skjólstæðinga sína. Allar bækur eru keyrðar heim til fólks á 

höfuðborgarsvæðinu en lánþegar á landsbyggðinni fá 

bækurnar sendar heim með póstinum. 77 Nánar verður 

fjallað um helstu þjónustu safnsins síðar. 

3.3.1  Daisy  

Í húsakynnum Blindrabókasafnsins eru nokkur hljóðver þar sem hljóðbækurnar eru teknar 

upp. Blindrabókasafnið tekur upp um 150 bókatitla á ári og þar af eru um 40-50 titlar bækur á 

framhaldsskólastigi.78 Aukning útlána á hljóðbókum hefur aukist gífurlega frá stofnun 

Blindrabókasafnsins. Árið 1977 voru útlán hljóðbóka um 500 á ári, en árið 2005 voru 
 
74 Þórhallur Guttormson, 1991:260 
75 Þjónusta við bókaorma og stúdentsefni, 2005:18; Þórhallur Guttormsson, 1991;264 
76 Ásdís Þórðardóttir, 2008. 
77 Þjónusta við bókaorma og stúdentsefni, 2005:19 
78 Þjónusta við bókaorma og stúdentsefni, 2005:18 

Mynd 9  einn af fyrstu Daisy 
spilurunum. 

Mynd 10.  Nýleg týpa af 
Dasiy spilara 
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hljóðbókaútlán yfir 50.000 á ári.79 Allar upptökur eru, þegar þetta er skrifað, geymdar á 

stafrænuformi og eru notkunarmöguleikar því mun meiri en ef allar upptökur væru á 

segulböndum eða geisladiskum. Nýleg tækni sem er í boði, er senda hljóðbækur út á mp3 

formi til skjólstæðinga safnsins. Þegar þetta er skrifað er sú þjónusta ekki komin í gagnið en 

er á dagskrá. Með þessari tækni er hægt að láta hljóðbækurnar inn á hefðbundna mp3 spilara 

eða það sem mikið er notað meðal blinds og sjónskerts fólks, það er svo kallaður Daisy spilari 

(Digital Audio-based Information System). Daisy er tæki sem spilar m.a. hljóðbækur og er til 

í mörgum stærðum og gerðum. Hægt er að fá Daisy tæki sem les geisladiska, MP3 diska, 

minniskort og fleira. Þetta tæki býður því upp á þann möguleika að láta lesa upp fyrir sig 

hljóðbækur. Tækið les upp þá skrá sem valin er og hægt er að stilla leshraða. Daisy tækin eru 

mjög notendavæn og auðvelt er fyrir blint og sjónskert fólk að leita að efni í tækinu, en það 

man einnig hvar upplestri var hætt ef slökknar á tækinu eða það sett á svefnstillingu. Einnig er 

hægt að fletta upp á ákveðnar blaðsíður og jafnvel setningar, meðal annars út frá efnisyfirliti 

Ekki er þörf á því að hafa tækið tengt við tölvu heldur gengur það fyrir rafhlöðum og því geta 

notendur notað tækið hvar og hvenær sem þeim hentar, líkt og aðra mp3 spilara. 

Blindrabókasafnið tekur hljóðbækur sínar upp á rafrænt form og þar af leiðandi er í 

framtíðinni hægt að senda sömu hljóðbókina til margra einstaklinga í einu í gegnum internetið 

í stað þess að fólk sé að bíða eftir geisladiskum.80 

Daisy spilararnir geta líka komið til móts við lesblinda nemendur. Þegar þetta er 

skrifað eru skjástillingar það nýjasta í tæknimálum Daisy. Hægt er að láta þann texta sem 

lesinn er upp, koma fram á skjá og það orð skyggt, sem lesið er. Það er nýjasta týpan af 

þessum tækjum sem er með skjá en æskilegt er fyrir lesblinda nemendur að fylgjast með 

upplestrinum og lesa með. Með þessu móti er hægt að slá tvær flugur í einu höggi.81 Til að 

nýta sér þann möguleika að geta hlustað og lesið með sama tækinu þarf hljóðbókin að koma á 

svo kölluðu „Full text“ formi, þar sem hljóðupptakan og textinn er á sama disknum. 

Blindrabókasafnið býr ekki yfir þeirri tækni í dag, og því er enn notast við geisladiskana, en 

framtíðin er að senda bækur á internetinu.82 

79 Þjónusta við bókaorma og stúdentsefni, 2005:19 
80 Örtækni, [án árs]c 
81 Einar Lee. 2008 
82 Lena Dögg Dagbjartsdóttir, 2008 
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3.3.2  Bækur og tímarit á blindraletri. 

Blindrabókasafnið sér um að prenta bækur og tímarit á blindraletri. Tæknin er þó orðin það 

mikil að ekki tekur eins langan tíma að prenta eitt stykki bók eða tímarit líkt og áður fyrr. Nú 

eru til forrit þar sem svartletri er umbreytt yfir á blindraletur. Blindraletursframleiðendurnir 

þurfa þá að fara yfir bækurnar og athuga hvort ekki sé allt rétt. Lagfæra greinamerki vanti þau 

í blindraletursútgáfuna svo sem tákn fyrir stóra stafi eða tölustafi. Bækurnar eru svo geymdar 

á geisladiskum eða tölvutækuformi og eru prentaðar út eftir þörfum. Blindraletrið tekur þó 

talsvert meira pláss en svartletur og því geta blindraletursbækur verið í mörgum bindum. 

Mikið er að gera hjá framleiðanda blindraletursbóka og annar ekki eftirspurn. Margt sem tími 

var fyrir áður svo sem að prenta út tímarit, uppskriftabækur og fleira þarf að víkja fyrir 

hefðubundnari verkum, en vonast er til að fleiri komi til starfa í framleiðsludeild 

Blidrabókasafn Íslands.83 

83 Ásdís Þórðardóttir. 2008 
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3.3.3  Námsbækur   

Framleiðsludeild bóka fyrir blinda og sjónskerta sér einnig um útgáfu námsefnis fyrir 

grunnskóla. Hafður er sá háttur á að Kennarar hafa samband og segja hvaða nemanda þeir eru 

með í bekk hjá sér, tilgreina hvaða námefni sá nemandi komi til með að nota og um það bil í 

hvaða röð hann þarfnist bókanna. Þjónustan er því á einstaklingsgrundvelli og tekið er tillit til 

þarfa nemandans við uppsetningu bókarinnar, til dæmi hvort að nemandi þurfi auka línubil 

eða ekki.84 

Töluvert mál er að útbúa námsbækur þar sem þær eru með mikið af skýringa- og 

skrautmyndum sem þarf að taka út. Endurraða þarf efni á blaðsíður og gæta þess að hafa ekki 

of mikið efni á hverri síðu. Lena Dögg Dagbjartsdóttir sér um útgáfu námsbóka. Hún hefur 

þann háttinn á að þegar hún vinnur námsbækur sem einnig eru verkefnabækur, Þegar bókin 

kemur úr prentun eru blöðin sett í möppur en ekki bundin inn. Þá eru auð blöð sett í plastvasa 

aftast í möppunni. Auðu blöðin eru ætluð sem svarblöð fyrir nemendur og nota þeir ritvélar til 

að skrifa svör sín. Með þessu móti er ekki verið að eyða plássi í bókinni fyrir svarlínur eða 

verkefni sem og að auðveldara er fyrir nemendurnar að vinna verkefnin þar sem þau hafa 

blindraletrið fyrir framan sig á meðan spurningunum er svarað.  

Hvað varðar verkefni og próf þurfa kennarar að hafa vaðið fyrir neðan sig og vera með 

próf tilbúin á góðum tíma svo hægt sé að senda þau til Blindrabókasafnsins til útprentunar á 

blindraletri. Kennarar verða einnig að huga að því að taka út allt óþarfa efni, línur, skraut og 

annað sem tefur framleiðslu prófsins.85 Það myndi kannski auðvelda nám blindra nemenda ef 

kennari hefði aðgang að tölvuforriti sem umbreytir svartletri í blindraletur og sækja sér 

grunnþjálfun í lestri blindraleturs, til að geta farið yfir þau verkefni sem þeir prenta út. Haldið 

var námskeið á vegum Símenntunar haustið 2007 fyrir kennara blindra barna eða þeirra 

kennara sem áttu von á blindum nemanda í bekk til sín. Þar sem farið var yfir grunnatriði 

blindraleturs og úrræði við kennslu. Á þessu námskeiði var einmitt einn kennari sem notast 

við blindraletursprentara. Nóg væri fyrir skóla að eiga index prentara og nota winbraille 

tölvuforrit, sem breytir svartletri í blindraletur, til að geta staðið undir þessum væntingum.86 

Myndir í námsbókum  eru hugsaðar til gagns og gamans fyrir nemendur. Stundum 

mega myndirnar missa sín, en oft eru þær til frekari útskýringa á efninu. Þá getur verið 
 
84 Lena Dögg Dagbjartsdóttir, 2008 
85 Ásdís Þórðardóttir, 2008 
86 Lena Dögg Dagbjartsdóttir, 2008; Þórhallur Guttormsson, 1991:281 
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nauðsynlegt að nýta þá tækni sem í boði er. Til eru sérstakir prentarar sem prenta upphleyptar 

myndir. Ekki mjög myndrænir, en með útlínum sem gefa til kynna hvar eitthvað er á blaðinu. 

Þessir prentarar prenta bæði upphleypt og með bleki. Myndirnar henta því bæði sjáandi og 

blindum. Eins er til ákveðinn pappírstegund sem kallast „swell“ pappír. Þessi pappír er þeim 

eiginleikum gæddur að hann bólgnar upp í 

hita. Hægt er að teikna á pappírinn með 

svörtum penna eða ljósrita myndir á 

pappírinn. Honum er svo rennt í gegnum 

hitavél. Þar sem svarti liturinn dregur meiri 

hita í sig en hvíti, hleypist það sem svart er 

upp og úr er komin snertimynd. Ekki er þó 

hægt að gera mjög grafískar myndir með 

þessum pappír til dæmis þrívíddarmyndir. 

Þessi „swell“ pappír er mikið notaður til 

myndgerðar fyrir námsbækur og hefur komið 

vel út í stærðfræðikennslu. Með því móti að 

hægt er að setja ýmis gröf og 

skýringarmyndir sem annars færu forgörðum á 

form sem blindir og mjög sjónskertir 

nemendur geta notað. Fleiri úrræði eru til fyrir 

kennara blindra nemenda. Hægt er að kaupa 

svokallað „ritmuff“ sem er plastfilma sem sett er ofan á gúmmíplötu. Þá eru notuð ýmis konar 

oddmjó skriffæri til að skrifa eða teikna á plastfilmuna. Við þrýstinginn frá skriffærinu 

bólgnar plastið og úr verður áþreifanlega mynd. Það gæti verið gagnlegt fyrir kennara blindra 

nemenda að hafa aðgang að þessum hjálpargögnum sem hér hafa verið talin upp.87 

87 Ásdís Þórðardóttir, 2008; Lena Dögg Dagbjartsdóttir, 2008 

Mynd 11.  Mynd úr sænskri stærðfræðibók. Allt í 
þessari bók er sett á swell pappír. Mismunandi 

áferð er á mynstri sporöskjunnar. 



27 
 

3.3.4  Þreifibækur   

Þreifibækur er svipaðar að uppbyggingu og 

swell pappírinn en eru þær ívíð þróaðri. 

Þreifibækur eru hugsaðar með því markmiði 

að gera myndirnar sem líkastar fyrirmyndinni 

til dæmis eru kettir loðnir, með fjóra fætur, tvö 

eyru og skott. Blint barn sem þekkir kött veit 

þessi atriði. Þegar það þreifar á myndinni gæti 

það því þekkt form kattarins á myndinni. 

Gerðar hafa verið íslenskar þreifibækur sem 

ekki eru seldar á almennum markaði. Þessar 

bækur hafa verið hluti af tilraunaverkefni 

kennsluráðgjafa eða hluti af námskeiði 

starfsfólks Blindrabókasafnsins. Þreifibækur 

hafa gífurlega mikla möguleika í skólastarfi hvort heldur er á leikskólastigi eða 

grunnskólastigi. Þeir sem ekki hafa sjón þekkja aðeins umhverfi sitt af snertingu. Þeir koma 

við stól og finna að stóll hefur fjóra fætur, setu og bak. Þrívíddar myndir þurfa að vera 

aðgengilegar fyrir nemendur á fyrstu skólastigum þar sem þeirra skynjun er í þrívídd og þessir 

nemendur ekki búnir að læra á tvívíddarmyndir.88 Það lærist þó með tímanum. Bækurnar 

innihalda ekki eingöngu myndir sem hægt er að þreifa á, þær búa yfir söguþræði og hægt er 

að setja blindraletur í bækurnar fyrir nemendur til að lesa. Allt er þetta gert til að hjálpa 

nemendum. Hér á eftir koma mismunandi myndir úr þreifibókum. 

Hér að til hliðar er mynd sem teiknuð er á 

„swell pappír“ í tvívídd. Ágætis mynd, en vera má að 

gerir hún meira fyrir sjáandi barn en það sem er blint. 

Rúm hefur til dæmis fjóra fætur en það hvorki sést né 

finnst á myndinni. 

 

88 Lena Dögg Dagbjartsdóttir, 2008 

Mynd 12. Mynd af sól. Mismunandi efni er í sól 
og sólargeislum. Eins má sjá móta fyrir 

blindraletri. 

Mynd 13. Mynd af rúmi í 
tvívídd, teiknað á swell 

pappír. 
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Myndir 14 og 15 eru úr bók frá 

Suður-Afríku. Sögumaðurinn er 

dúkka sem færist á milli blaðsíðna 

og segir frá heimalandinu sínu. 

Hægt er að þreifa á útlínum 

heimsálfunnar Afríku sem og 

finna hvar landið Suður-Afríka 

liggur og er það táknað með 

annarri áferð. Öðruvísi aðferð við 

landafræðikennslu. 

 

Að lokum er mynd úr 

þreifibók þar sem unnið 

er með form. 

Mismunandi efni og 

áferð er fyrir sitt hvert 

formið. Sniðug aðferð 

til að kenna 

fjölbreytileika innan 

hugtaka 

Myndir  14 og 15. Sama blaðsíðan 
úr Suður-Afrískri bók. Hér er 

önnur tegund þreifimyndabóka. 
Nemendur læra ásamt því að lesa 
og spennandi og fjölbreytta bók.

Mynd 16.  Þreifimyndabók þar sem unnið er með form og lögun. 

Mynd 16. Þreifimyndabók þar sem unnið er með form og lögun.
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Þreifimyndabækur eru mikið notaðar til dæmis í Finnlandi og Svíþjóð og verið er að 

vekja athygli á mikilvægi þessara bóka til dæmis með því að efla til þreifmyndabóka 

samkeppni.89 

Sá möguleiki sem þreifimyndabækur bjóða upp á er að prenta út glæra 

blindraleturslímmiða og líma í bækurnar. Með því móti getur blint barn þreifað á punktunum 

og fylgst með. Þó að barnið læri ekki blindraletrið strax þá hefur það kynnst forminu. Barnið 

veit að punktar eru letur og að þeir geyma upplýsingar. Líkt og með sjáandi börn, þegar lesnar 

eru fyrir þau bækur læra þau að bókstafirnir geyma söguþráðinn. Þau læra að bíða þar til 

mamma eða pabbi eru búin með textann og þá er flett á næstu blaðsíðu. Sjáandi börn eru með 

bókstafi fyrir augunum alla daga og læra bókstafina með tímanum. Að sama skapi ættum við 

að gera sömu kröfur til blinds barns. Að hafa blindraletrið aðgengilegt. Til dæmis að þegar 

barn kemur við stól, finnur barnið punkta sem mynda orðið stóll. Með þessu móti eru blind 

börn ekki að kynnast blindraleturspunktum í fyrsta skipti þegar þau byrja í skóla 6 ára gömul. 

Margrét F Sigurðardóttir blindrakennari segir í grein sem hún birti í Þroskahömlun barna að 

blindrakennsla eigi að hefjast eigi síðar en þegar börn eru 8-10 vikna gömul.90 Vissulega er 

ekki verið að kenna kornabörnum blindraletur en með vaxandi viti og þroska er það æskilegt. 

Líkt og með sjáandi börn, þau læra ekki markvisst alla bókstafina við 2 ára aldur, en þau byrja 

á því að þekkja sinn staf og fara að sýna bókstöfum áhuga, því þeir eru alltaf fyrir augunum á 

þeim. Þegar um blint barn er að ræða þurfa umönnunaraðilar þess að vekja hjá því forvitni, 

sýna þeim blindraletrið og leifa barninu að vaxa og dafna með blindraletrið sér við hlið.  

3.4  Samantekt 

 
Barátta blinds fólks á sér margbrotna sem orðið hefur til vegna hugsjóna manna. Þeirra sem 

sáu fyrir sér betra líf og vöktu almenning til umhugsunar um mikilvægi menntunar- og 

starfgildi fyrir blindt fólk. Félagsmenn ýmissa blindrafélaga víðsvegar um heim sem og hér 

heima á Íslandi hafa lyft grettistaki í þessum málaflokki. Afrakstur þeirra í gegnum tíðina er 

mjög mikill og sýnir glögglega að þegar fólk stendur saman næst árangur. Það viðamikla starf 

sem Þórsteinn Bjarnason lagði af stað með er hann kom heim frá Danmörku 1925 hefur 

sannarlega sett sitt mark á söguna og má segja að hann hafi verið einn ötulasti frumkvöðull í 

málefnum blinds og sjónskerts fólks á Íslandi.  

 
89 Lena Dögg Dagbjartsdóttir, 2008 
90 Margrét Margeirsdóttir, 1979:59 
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Stofnun Blindravinafélags Íslands markaði tímamót í baráttunni á Íslandi. 

Blindravinafélagið tók að sé að sjá um menntun blindra barna, þó að ríkið ætti að sjá um þessi 

börn sem og önnur. Eftir langa baráttu tók ríkið við rekstri Blindraskólans árið 1977 og er 

þetta er skrifað 30 árum síðar, er enn verið að berjast fyrir menntunarmálum blindra og 

sjónskertra nemenda. Með tilkomu þekkingarmiðstöðvarinnar verður þjónusta við blint og 

sjónskert fólk vonandi betri og aðgengilegri fyrir alla þá er leita þurfa til hennar, hvort heldur 

sem er skjólstæðinga hennar, aðstandendur eða þá sem vinna með og fyrir blinda og 

sjónskerta. Skólagögn og önnur gögn sem notuð eru við blindrakennslu verða vonandi 

aðgengilegri fyrir kennara. 

Saga Blindrafélagsins er umfangsmikil og aðeins var farið í valin atriði er tengdust 

umfjöllun þessa verkefnis. Blindrafélagið hefur áorkað miklu í gegnum tíðina og hefur barist 

fyrir sjálfsögðum mannréttindum blinds og sjónskerts fólks, þar á meðal að hafa bækur 

aðgengilegar til lestur og fyrir þá sem ekki geta lesið blindraletrið að þeir geti hlustað á 

hljóðbækur. Þegar Blindrabókasafn Íslands var svo stofnað tók það yfir þá þjónustu sem verið 

hafði á faraldsfæti milli Blindrafélagsins og Borgarbókasafns Reykjavíkur og fengu 

hljóðbækur og blindraletursbækur loks fast aðsetur. Blindrabókasafn Íslands sér einnig um 

framleiðslu á náms- og hljóðbókum fyrir grunn- og framhaldsskóla landsins. Eins og fram 

kom að þá er um þriðjungur hljóðbóka framleiddur fyrir skóla, því verður það gott þegar hægt 

verður að senda námsmönnum hljóðbækur í gegnum internetið. Í því felst tímasparnaður og 

minni efniskostnaður. Geisladiskarnir skemmast ekki eða að námsmenn gleymi að skila eða 

týna þeim. 

Vera má að samanborið við önnur lönd sé Ísland ekki í efstu sætum þegar kemur að 

þjónustu við blint og sjónskert fólk. Til dæmis er varðar aðgengi að bókum, tímaritum, 

námsefni og annarri þjónustu. Þó má ekki gleyma því sem hefur áunnist, því sem stefnt er að 

og að gleyma ekki forverum okkar og berjast fyrir því sem betur má fara. 
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4 Tækni og úrræði fyrir blinda 

Ýmis úrræði eru til fyrir blint og sjónskert fólk til að hjálpa þeim í daglegum athöfnum, hvort 

heldur er í einkalífi, námi eða vinnu. Mikill fjöldi hjálpartækja eru til, margar útgáfur og 

margar útfærslur. Þau hjálpartæki sem mest eru notuð hjá blindu og sjónskertu fólki í dag, 

þarfnast ekki mikillar umfjöllunar, en það eru talandi úr og klukkur sem og blindraletursúr. 

Telur höfundur ekki þörf á að útlista nánar hvernig notast eigi við þau hjálpartæki.  

Flest hjálpartæki í dag miða að tölvutækninni enda hefur hún rutt sér til rúms í 

heiminum. Með góðu aðgengi að tölvum hefur opnast nýr heimur fyrir blint og sjónskert fók, 

það getur leitað að efni á interneti og sótt sér þá þekkingu sem hugurinn girnist, þá stundina. 

Hér á eftir má finna umfjöllun um helstu hjálpartæki sem blint og sjónskert fólk nýtir sér, án 

þess að farið sé í nákvæmar útlistanir á tegundum, útgáfum eða framleiðendum.  

4.1  Ritvélar, fartölvur eða blindraleturs lyklaborð? 

Frá tíma Louis Braille hafa 

verið til ritvélar.91 Þær hafa 

þó verið misjafnar að 

upplagi, stórar og jafnvel 

ómeðfærilegar. Aðalmálið 

var þó að blint fólk átti til 

tækni til að tjá sig. Enn er 

notast við slíkar ritvélar í 

dag og gera þær sitt gagn. 

Blind börn læra að pikka á 

blindraletursritvélar sem og 

hefðbundin tölvulyklaborð. Með aukinni tækni hafa menn þó búið til meðfæralegri og léttari 

ritvélar. Til eru svo kölluð euro type blindraleturslyklaborð sem tengja má beint í tölvu og 

hægt er að prenta skjalið út. Er það byggt upp svipað og ritvélar að því leiti að þær eru með 

tökkum fyrir hvern punkt blindraletursins. Mun þægilegra er að nota tölvutæknina ef menn 

gera stafsetningarvillur eða annað sem þyrfti að laga. Nemendur í skólum á Íslandi notast 

mestmegnis við fartölvur. Þær eru léttar og aðgengilegar. Notkun á hefðbundnum 

 
91 Sköld, Beatrice Christiansen, 2005:25-26 

Mynd 17.  Þetta er mynd af Perkins ritvél.  
Inn á myndina er búið að merkja hvaða  

takkar búa til hvaða punkt blindraletursins. 
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lyklaborðum þegar nemendur svara til dæmis verkefnum getur  kennari eða sá sem kemur til 

aðstoðar getur lesið textann og veitt viðeigandi leiðsögn hveju sinni. Þá notast nemendur líka 

við blindraletursskjái sem tengdir eru við tölvurnar. Blindraletursskjárinn hleypir upp í 

punktum þann texta sem er á skjánum.92 Það að kunna á tölvur og hefðbundin lyklaborð nýtist 

líka í daglegu lífi t.d. við að lesa og svara tölvupóstum og notast við þjónustu sem aðgengileg 

er á interneti.  

4.2  Talgervlar  

Talgervlar eða lesþjónar nýtast þeim sem eru blindir, sjónskertir og lesblindir. Talgervillinn 

virkar þannig að hann les upp þá skjámynd sem er á skjánum, texta, skilaboð og skipanir.93 

Talgervlar eru safn af raunverulegra mannsradda til að fá sem eðlilegast talmál. Talgervlar 

sem lesa íslensku hafa verið til frá 1990. Til að fá sem hnökralausastan upplestur þarf sá sem 

ljær talgervlinum rödd sína að lesa mikinn og fjölbreyttan texta íslenskra setninga, sem valdar 

eru með það í huga að sem flest hljóð og hljóðasambönd komi fram. Þá er útbúinn gagnabanki 

þar sem hljóðin eru greind niður í einingar. Þegar talgervillinn les upp texta leitar hann að 

samsvarandi hljóðum í gagnabankanum. Séu hljóðin einföld og oft notuð er líklegt að orð séu 

til í heild sinni í gagnabankanum. Ef orðin eru sjaldgæfari og ekki til í heilu lagi þá finnur 

talgervillinn samsvarandi hljóðbúta í gagnasafni sínu og raðar saman í orð.94 

4.3  Blindraletursprentarar 

Til eru margar gerðir blindraletursprentara, allt frá einföldum heimilisprentara til hátækni 

prentara sem notaðir eru við prentun blindraletursbóka.95 Hátækni prentarar prenta beggja 

megin blaðs. Við heimsókn í Blindrabókasafn Íslands voru skoðaðir tvennskonar prentarar. 

Annar er notaður þegar prenta á út bækur, tímarit eða námsbækur. Hann virkar þannig að 

blöðin eru dregin áfram á tannhjólum og eru öll föst saman, prentað er á báðum megin á 

blöðin. Útprentuð blöð eru sett í klippara sem sníðir til blöðin, þ.e. tekur af þeim götin fyrir 

tannhjólin og sker blaðsíðurnar í sundur og gerir þau tilbúin til innbindingar. Hinn prentarinn 

sem skoðaður var, er þeim eiginleikum gæddur að geta prentað út með bleki og blindraletri. 

Með honum má m.a. prenta út upphleyptar myndir og nýtist myndirnar því bæði blindu og 

sjáandi fólki.96 

92 Ásdís Þórðardóttir, 2008; Helga Einarsdóttir, 2008; Lena Dögg Dagbjartsdóttir, 2008 
93 Tölvupúki blindra og sjónskertra, 2005  
94 Eiríkur Björnsson, 2006:27; Hartmann Kr. Guðmundsson, 2007:40 
95 Index Braille, 2008  
96 Ásdís Þórðardóttir, 2008; Lena Dögg Dagbjartsdóttir, 2008 
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4.4  Blindraletursskjáir   

Orðið blindraletursskjár getur verið villandi 

fyrir sjáandi fólk. Skjár er eitthvað sem horft 

á samanber tölvuskjár eða sjónvarpsskjár. 

Blindraletursskjár er ekki ósvipaður 

lyklaborði sem fest er við tölvu. Á þessu 

lyklaborði eru rammar fyrir blindraletur. 

Þegar blindraletursskjárinn er tengdur við 

tölvu les blindraletursskjárinn þann texta sem 

valinn er í tölvunni og hleypir upp 

blindraletrinu í blindraletursskjánum sem gerir blindu og sjónskertu fólki kleift að lesa það 

sem aðgengilegt er á interneti, tölvupósti eða öðrum tölvuforritum. Blindraletursskjái er hægt 

að fá með mismunandi fjölda ramma og vert er að taka fram að fjöldi punkta í hverjum ramma 

eru 8. Það býður sem sagt upp á möguleikann til styttingar á blindraletrinu og tekur þar af 

leiðandi minna pláss og hægt er að nálgast meiri upplýsingar í einu.97 

4.6  Símaskjálestur og stækkun 

GSM símar eru gagnleg hjálpartæki fyrir þá sem eru blindir eða sjónskertir. Til þess að þeir 

geti nýtt sér þá tækni sem þessir símar hafa upp á að bjóða eru til ýmis forrit sem gera 

blindum og sjónskertum kleyft að nota símana. Það eru talgervlaforrit sem sett eru í símana. 

Forritið Mobile Speak hefur rutt sér rúms sem besti kostur blindra og sjónskertra í símamálum 

og eru eiginleikar þessa forrits meðal annars, að þeir:  

� Hringja og taka á móti símtölum.  

� Skrifa og lesa SMS, MMS og tölvupósts skilaboð.  

� Vafra um internetið notandi þjónustuhugbúnað.  

� Sjá um símtalsskráningu og símaskrá farsímans.  

� Nota dagatal og áminningarlista.  

� Stilla klukku og vekjara.  

� Breyta útlitsham og stillingum farsímans.  

� Að nota aðra möguleika símans eins og reiknivél, talnabreita, minnismiða og 

skráar umsjón.  
 
97 Örtækni, [án árs]b 

Mynd 18. Blindraletursskjár. 
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� Tengja við tölvur, farsíma og önnur tæki.98 

Einar Lee tæknimaður hjá Blindrabókasafninu var á hjálpartækja ráðstefnu í Los Angeles og 

þar var kynntur nýr Nokia sími sem að hans mati er: „Algjör snilld“.  Þessi sími er ekki stærri 

en venjulegur lítill GSM sími. Í honum er myndavél sem hægt er að halda fyrir ofan dagblað, 

tekið mynd af síðunni sem þú vilt lesa. Síminn síar svo út allar myndir, greinir textann og með 

talgervli les síminn upp fréttirnar.99 

4.5  Hvíti stafurinn    

Hvíti stafurinn gegnir tveimur hlutverkum. Það að vera mikilvægt 

hjálpartæki blindra og sjónskertra sem og að vera tákn þeirra. Til eru 

þrjár tegundir hvítastafsins þ.e. þreifistafur, merkistafur og 

stuðningsstafur.100 Þreifistafinn má líta á sem framlengingu handar 

þar sem hann nemur fyrirstöður í gönguleið. Þann staf nota þeir sem 

ekki sjá niður fyrir sig. Merkistafinn nýtir sjónskert fólk sér og gefur 

öðrum vegfarendum til kynna að hér fari um manneskja með skerta 

sjón. Stafurinn er gjarnan notaður til að greina og meta fyrirstöður svo 

sem hæð á þrepum og köntum. Hvíti stuðningsstafurinn er svo 

notaður þegar sjónskertir þurfa stuðning vegna skorts á jafnvægi eða 

veikburða fóta.101 

Eftir fyrri heimsstyrjöldina voru margir blindir hermenn sem 

þurfti að aðlagast nýjum lifnaðarháttum. Guilly d´Herbemont er oft 

kölluð frumkvöðull hvíta stafsins þar sem hún lagði það til í febrúar 

1931 að hvíti stafurinn yrði tákn blindra í Frakklandi. Fréttir af þessu 

bárust til Bretlands þar sem svipað kerfi var tekið upp og að lokum 

lagði breska ríkisútvarpið (BBC) það til að hvítur stafur yrði tákn þess 

að blindur eða sjónskertur maður væri á ferð. Það var þó fyrir tilstilli 

alþjóðlega Lions klúbbsins (Lion's Clubs International) að lagt var upp í herferð til að vekja 

athygli á hvíta stafnum. Síðan þá hafa Lions menn tekið virkan þátt á degi hvíta stafsins sem 

haldinn er árlega þann 15. október.102 

98 Örtækni, [án árs]d 
99 Einar Lee, 2008 
100 Halldór Sævar Halldórsson, 2005:2 
101 Helga Einarsdóttir, [án árs]  
102Strong, Philip, 2008    

Mynd 19.  
Hvítur þreifistafur 
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4.7  Peningar  

Seðlabanki Íslands gefur út íslenskar krónur. Á öllum seðlum er upphleypt blindraletur og 

smámynt er aðgreind bæði að stærð og með rifflum sem finna má á rönd myntarinnar. 1,- 5,- 

10 og 50 krónu peningar eru rifflaðir á rönd peningsins. 100 krónu myntin er frábrugðin 

hinum, en hún er riffluð og slétt til skiptis á röndinni. Það er gert til að aðgreina 100 og 10 

krónu smámyntina þar sem þær eru áþekkar að stærð.103 

Mynd 20. Hér má sjá smámynt íslensku krónunnar. 
 

Ýmsir öryggisþættir eru á peningaseðlum og einn af þeim þáttum er blindraletur. 500,- 1000 

og 5000 krónu seðlarnir eru aðgreindir með einu, tveimur eða þremur upphleyptum lóðréttum 

strikum. 2000 króna seðillinn er frábrugðinn hinum að því leiti að hann með upphleyptum 

þríhyrningi.104 Eins eru seðlarnir ekki jafn langir. 500 króna seðillinn er stystur og 5000 króna 

seðillinn lengstur. Það að seðlarnir séu ekki jafnlangir aðgreinir seðlana einnig og gerir 

umsýslu peninga auðveldari.  

Myndir 21-24. Hér að ofan eru stækkaðar myndir af 
Upphleypta merkinu sem er að finna á peningaseðlum íslensku krónunnar. 

 
103 Seðlabanki Íslands, 2005e 
104 Seðlabanki Íslands, 2005f, Seðlabanki Íslands, 2005c, Seðlabanki Íslands, 2005a, Seðlabanki Íslands, 2005b 
og Seðlabanki Íslands, 2005d  
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4.8  Samantekt 

Ljóst er að fjölmörg hjálpartæki eru á markaðnum til að gera daglegt líf blinds og sjónskerts 

fólk auðveldara og þægilegra. Ekki er þar með sagt að allir kjósi að notast við þessi 

hjálpartæki. Það verður hver að finna hjá sjálfum sér, hvers hann þarfnast eða hvað hann vill 

nýta sér. Með tilkomu tölvutækninnar hefur opnast gríðarlega stór heimur sem áður var blindu 

fólki hulinn. Eins og fjallað hefur verið um hafa í gegnum tíðina komið fram ótal 

tækninýjungar, þá mun tæknin breytast og verða betri eftir að þetta er skrifað. Þau hjálpartæki 

sem fjallað var um eru þau algengustu sem notuð eru á meðal blindra og sjónskertra, en þetta 

var þó ekki tæmandi upptalning. Ritvélar eru enn notaðar í grunnskólum landsins þó 

fartölvunar séu að koma sterkar inn. Tölvur með öllum sínum fylgihlutum og aukabúnaði hafa 

opnað möguleika og aðstoðað marga til frekara náms og vinnu. GSM símarnir gera blindum 

og sjónskertum kleift að eiga samskipti við fólk utan heimilisins, taka á móti skrifuðum 

skilaboðum þar sem síminn les skilaboðin fyrir þig. Þá geta blindir og sjónskertir notað 

símann til að taka niður skilaboð, sem leysir þá af síl og síltöfluna.  

Þrátt fyrir tækni framfarir má ekki vanmeta þau gömlu hjálpartæki og þá almennu 

þekkingu sem blint fólk býr að og notar dags daglega svo sem hvíta stafinn og heyrn sína.  
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5 Lokaorð 

Eins og fram hefur komið í þessu lokaverkefni hafa margir hugsjónamenn verið til í gegnum 

tíðina. Þeir sem settu sér markmið og fóru á eftir þeim. Valentin Haüy, Charles Barbier, Louis 

Braille og William Moon áttu sér allir þann draum að útbúa letur sem lesið væri með fingrum 

og allir framkvæmdu þeir það sem þeir ætluðu sér í þeim efnum. Þó hafa ekki aðeins verið 

frumkvöðlar erlendis heldur eiga Íslendingar sína hugsjóna menn og konur sem barist hafa 

fyrir þeim draumi og þeirri hugsjón sem þau áttu. Með skýr markmið að leiðarljósi er hægt að 

vinna markvisst og ná árangri. Þau félagasamtök sem stofnuð hafa verið á Íslandi hafa unnið 

gott starf síðustu áratugi og náð miklum árangri. Þó er það því miður ekki svo að baráttunni sé 

lokið og því þurfa þeir sem standa í forsvari samtaka í dag að hafa þetta í huga, að hafa skýr 

markmið og víkja ekki af veginum fyrr en árangurinn er í höfn. Það vakti athygli mína hversu 

seint blindir á Íslandi fengu hnitmiðaða kennslu en það tengist líka því hversu seint almenn 

skólaskylda tók gildi á Íslandi. Skólastarf er því á meðal þess sem áunnist hefur á Íslandi 

þegar stofnaður var skóli sem sá um menntun fyrir blind börn. Þó svo að ríkið ætti að sjá um 

þessi börn líkt og önnur sem fengu sína menntun, þá vilja þeir sem eru fatlaðir oft verða 

útundan. Það var ekki fyrr en árið 1977 sem ríkið tók við Blindraskólanum og stóð sína plikt í 

þessum málaflokki. Þó eru enþá ýmsir vankantar á þjónustu ríkisins er varðar menntun blindra 

og sjónskertra barna.  

 Tækninni hefur fleygt fram síðustu ár og er kominn ýmiskonar tæknibúnaður sem 

auðveldar blindu og sjónskertu fólki aðgang að tölvum, mp3 spilurum og gsm símum. Tæknin 

er sífellt að verða aðgengilegri í notkun fyrir alla og þar með talin forrit og prentarar sem 

umbreyta svartletri í blindraletur. Því ættu skólar blindra nemenda að verða sér úti um þessa 

hluti og þjálfa kennara blindu nemendanna til að notast við þessa tækni og leiðbeina 

kennurum á þau braut að læra að minnsta kosti grunnatriði blindraleturs. Með því móti geta 

kennarar komið betur til móts við nemendur sína og aðstoðað þá enn frekar í námi. 

Blindrabókasafnið hefði þá meiri tíma til að sinna öðrum verkefnum en að prenta út lítil 

verkefni og próf.  

Sú vinna sem farið hefur í upplýsingaöflun á þessum sviðum sem fjallað hefur verið 

um í þessu lokaverkefni, hefur skilað mér gífurlegri þekkingaraukningnu. Ég hafði svo gott 

sem enga þekkingu á þessu sviði og er langt frá því að vera fullnuma í þessum fræðum. Á 

sama tíma hef ég haft einstaklega gaman að því að fræðast um blindraletrið, blindrakennslu, 

sögu blinda og margt annað tengt þessu málefni, þó það hafi ekki átt erindi inn í þetta 
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lokaverkefni. Heimsókn mín á Blindrabókasafn Íslands veitti mér heilmikla innsýn í starf 

framleiðenda blindraletursbóka, sem og að sjá með eigin augum hvernig sú framleiðsla fer 

fram og ræða við einstaklinga sem lifir og hrærist í þessum heimi.  

 Eins og áður sagði, lagði ég upp í þessa langferð vegna áhuga sem kviknaði eftir að 

hafa hlustað á útvarpsviðtal. Sá áhugi hefur ekki farið dvínandi við þessa vinnu heldur þvert á 

móti aukist til muna. Það er svo margt sem sjáandi fólk gerir sér ekki grein fyrir og hefur ekki 

hugsað út í eða gert sér í hugarlund er varðar heim blindra. Sjónin virkar hvetjandi á börn, 

forvitnin dregur þau áfram til að prófa eitthvað nýtt og skoða spennandi hluti. Þetta þurfa 

uppeldisaðilar blindra barna að kenna og hjálpa blindu barni að þreifa sig áfram í hinum stóra 

heimi. Leita að þekkingu og spennandi hlutum til að skoða og þar koma þreifibækurnar sem 

fjallað var um stekar inn. Margt er í boði í dag í fræðum blindrakennara og áhugavert væri að 

nema þau fræði. Hafa ber í huga að þó unnið sé gott starf má alltaf gott bæta. 
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