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„Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að 
það er ágóði eigin rannsókna“. 

 

__________________________ 
Petra Hólmgrímsdóttir 

 

„Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum 
dómi kröfum til B.Ed. prófs í kennaradeild“. 

 

__________________________ 
Anna Elísa Hreiðarsdóttir 
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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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