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Då var det dags för ett nytt nummer av blissbulletinen! Först och främst vill vi 
välkomna alla nya läsare i Finland. De sista månaderna har vår prenumerationslista 
vuxit med många nya läsare och många kommer just från Finland. Det känns väldigt 
roligt!

Sommarnumrets tema är ”ung blissare”. Vi som arbetar med tidningen vill att 
läsare oavsett ålder ska kunna hitta något som är roligt att läsa. Därför har vi lagt 
till extra knep och knåp-sidor, som vi hoppas ska kunna passa för våra unga läsare. 
I sommarens nummer har vi också två unga nya skribenter – Magnus och Jonathan. 
De skriver om hur det är att var ung och använda ett alternativt kommunikationssätt. 
Följ med i deras spännande vardag!

Läs också om höstens stora blisshändelse, då BCI – Bliss Communication 
International kommer att samlas i Stockholm för en veckas språkutvecklingsmöte då 
nya efterlängtade och välbehövda blissord kommer att skapas. Mötet är i oktober i 
anslutning till ID-dagarna. Läs mer om detta i Britt Amberntsons artikel i tidningen.

Just nu när tidningen går till tryck arbetar vi också som bäst med att färdigställa vår 
blissbulletinen-online tidningsversion. Den är tänkt för de läsare som har svårt att 
!"#$%&'%($((&)#*+,'+'-%(.%&-&'%/$',0%1+,'+'-&'%2344&)%$**%5''$#%,+-+*$!+#&)$,%4&,%

ljud och kontaktstyrning på vår webbplast på nätet. Vi hoppas det blir uppskattat!
  

Tills sist vill vi på redaktionen önska alla en trevlig, skön och vilsam sommar!

Kära läsare!
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Standardkartan Sorani 

6'34%23)*%5''#%"7&'%,&'%#*$',$),2$)*$'%(.%83)$'+%9:)%;&#*"!!'+'-0%

Sorani är ett kurdiskt språk som skrivs med arabiska alfabetet.
Kartan går att beställa i två format:
Stor karta 2 x A3 i stående A3-format. 
De stora kartorna kan beställas i papper eller laminerade medan de små 
5''#%*+!!9:)#"!<'+'-%!$4+'&)$,&0%='-&%7+,%;&#*"!!'+'-&'%34%4$**%&!!&)%

blank laminering önskas. Obs! Den matta lamineringen kan ge en något 
ojämnare färgton än den blanka.  

!"#$%%&#'()&*#&+"),"&)-./-#01.#23&/455%6%78

Sjukhuskarta (best. nr 109 40)  
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Vid ingången till Vasamuseet stod Blackebergs sjöscouter och lyste upp 

!"#$%&'()&*%%$&*&+$%&,-'./&,/0$%&1/%%,&$%&,-'.&1'02,/30*%#&/!&%452%/&

besökare som samlats för att få en glimt av det nyskapande projektet 

Alla ombord.

Fredag den 28 november 2008 var det äntligen dags för 
invigningen av Alla ombord på Vasamuseet i Stockholm. 
Alla var förväntansfulla på att se det nya pedagogiska rummet där barn och unga 
oavsett funktionsförmåga ska kunna uppleva museibesöket. Tanken är också att 
aktiv rehabilitering och habilitering ska integreras i den pedagogiska verksamheten. 
Alla ombord är verkligen en helhetsupplevelse som stimulerar alla sinnen och ger 
möjligheter oavsett funktionsförmåga. 

Invigningen inleddes med att museichefen Klas Helmerson hälsade alla besökare 
välkomna. Därefter tog värdparet från expertgruppen över och berättade hur 
arbetet kring framtagandet av det pedagogiska rummet hade gått till. Projektledaren 
Carina Ostenfeldt berättade sedan mer ingående om projektet Alla ombord och de 
framtidsvisioner som väntar framöver. En målsättning med projektet är att det ska 
inspirera andra i deras arbete med ökad tillgänglighet att bli ett kompetenscentrum 
för andra museer. Det avslutande invigningstalet hölls av leg.läk/vd Spinalis, Claes 
Hultling. 

Några av attraktionerna som går att hitta i det pedagogiska rummet är specialgjorda 
dockor, som kan anta rollerna som båtsman, kapten och timmermanshustru. Det 
5''#% 3>2#.% &**% ,$*$#(&!% ,")% 4$'% 2$'% 9.% ()37$% (.% $**% #*?)$% @$#$#2&((&*% -&'34%

#2")-.),&'0%A'% *$2*+!%2$)*$%:7&)%BCDDE*$!&*#%8*3>2/3!4%5''#%3>2#.%$**%()372"''$0%

Man kan dessutom prova på att arbeta med segel och rep och när man tröttnat på det 
2$'%4$'%#*F,&)$%&'%,&!%9:)&4.!%()&>+#%#34%&'%4$)+'$)2&3!3-0%G&*%5''#%,&##F*34%

en framtagen ämneskarta på Bliss kring fartyg och marinarkeologi som framtogs för 
ändamålet. 

Reportage från invigningen av

955-#':2'.;8
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Visste ni att Vasamuseet faktiskt är det första i världen med att ta fram ett pedagogiskt 
rum för att främja tillgängligheten och rättigheten av ett museibesök?
 
G")9:)%*?>2&)%7+H%)&,$2*+3'&'%(.%I!+##;F!!&*+'&'%$**%=!!$%34;3),%,&5'+*+7*%")%7")*%&**%

besök! 

Vasamuseets chef  Klas 

Helmerson kände sig stolt över 

det tillgänglighetsarbete som 

gjorts på museet och hoppades 

att andra museer nu kommer att 

följa i deras fotspår…

Carina Ostenfeldt - Projektledare för Alla ombord…

Det bjöds även på afrikans dans med gruppen Baadjoo…
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6%&%452$%&'()&'-70*#&8$,92/.$&,-'::/.&3'+*#-&)/%+$%&

i lejongapet för att öppna upplevelserummet…

…men först ska balonger spräckas…

…och alla hjälper gladeligen till…
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…och så äntligen var det dags för den första besökaren 

att få komma in i upplevelserummet…

…en modig besökare har bestämt sig för 

att prova på att styra Vasa skeppet…

En nöjd värdinna vid båt-blisskartorna…
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Stockholm

  Internationellt            blissmöte               i                 Stockholm

Den 10–17 oktober i år inbjuder Blissymbolics Development Secretariat (BDS) och Uppsala 
Universitet till en arbetsvecka i Stockholm. Syftet är att fortsätta arbetet med att utveckla 
nya blissord. Senaste mötet var i Montreal i augusti 2008 och det mötet har i sin tur föregåtts 
av en rad andra på diverse olika platser runt om i “blissvärlden”.

      
      Regler          för           nya          blissord

Reglerna för hur nya blissord skulle inkluderas i BCI:s lexikon (Blissymbolics Communication 
Internationell) har kommit att ändras under åren. Från början fanns det en beslutsfattare 
#34%$7-<3),&%,&**$%&9*&)%23'#F!*$*+3'%4&,%J/$)!&#%I!+##0%=!!*&9*&)#34%K&)%4"''+#23)%)F'*%

om i världen började använda bliss symbolspråk drog BCI nytta av de ökade kunskaper 
och erfarenheter som användare och yrkesmänniskor hade från olika länder, kulturer, 
språkgrupper och funktionshinder. BCI:s styrelse skapade därför en Internationella panel för 
standardisering av de nya blissorden, ett rådgivande organ av frivilliga deltagare som lägger 
fram och granskar förslag på nya ord. De som antas av panelen skall sedan “korrekturläsas” 
av tre personer innan blissorden går vidare till BCI för att förses med ISO-koder och för att 
slutligen ingå i det auktoriserade ordförrådet efter beslut av BCI:s styrelse. 

A9*&)#34%;!+##%#?4;3!#().2%")%&**%!&7$',&%#().2%2344&)%,&*%$!!*+,%$**%5''$#%;&/37%$7%$**%

utöka ordförrådet. Alla som på något sätt arbetar eller kommunicerar med bliss har säkert 
saknat begrepp som man har tyckt vara både vanliga och användbara. Just dessa begrepp vill 
vi gärna samla på oss i BDS för att ta med oss till mötet i Stockholm. Vid varje panelmöte 
;)F2$)%4$'%3>2#.%9:),<F($%#+-%+%&**%&!!&)%K&)$%"4'&#34).,&'H%7+!2&*%+''&;")%$**%,&*%&**%.)%

kan komma en “skur” av nya symboler för t ex musikinstrument eller datatermer.

Stockholm      
  Välkomna      till       Stockholm             i           oktober 

 - eller hör av er via e-post med önskemål!

Britt Amberntson  (britt.amberntson@telia.com)
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<56&&%4/=3.)3/#>#,-.#;"#,1./#/-5-&#':#;3/?

Om du går in på webbsidan för Specialpedagogiska skolmyndigheten, Spsm, så kan du 
5''$%&'%4"'-,%2F)#&)%3>/%23'9&)&'#&)H%,+#*$'#F*;+!,'+'-$)%3>/%'"*7&)20%%G&*%")%&'%,&!%$7%

7.)*%F((,)$-%$**%&);<F,$%234(&*&'#93)*;+!,'+'-%*+!!%(&,$-3-+#2%(&)#3'$!%#34%5''#%+%#23!$'%

och har barn/elever med någon form av funktionsnedsättning i sina grupper/klasser.

G")%5''#%3>2#.%;!+##'"*7&)2&*0%I!+##'"*7&)2&*%7"',&%#+-%*+!!%$!!$%#34%5''#%+%34-+7'+'-&'%

runt en person som kommunicerar med bliss. 

@*#,4.#21.+-;3#;3/A

 Jag arbetar som rådgivare i norra regionen av Spsm. När det kommer in uppdrag till oss 
#34%/$',!$)% 34%F*;+!,'+'-% *+!!% (&)#3'$!% #34%5''#% )F'*% &'% ;!+##$)&H% #.% /$4'$)% ,&*% /3#%

mig. Våra grundkurser i bliss är två dagar med ytterligare en dag för uppföljning efter 
några månader.  Vår region är stor (drygt halva Sverige till ytan) och för att komplettera de 
grundkurser i bliss som jag håller så tänkte jag att vi även kunde mötas på nätet. Detta var 
2002 och vår myndighet hette då Specialpedagogiska institutet. (SIT) 

B".#0"%73.-.#256&&%4/=3.)3/?

Blissnätverket är tänkt som en kunskapsbank och mötesplats för pedagoger och annan 
(&)#3'$!%)F'*%&'%;!+##$)&0%G&*%5''#%"7&'%9:)"!,)$)%#34%")%4&,0%6%;!+##'"*7&)2&*%5''#%&'%

bokhylla med olika blisskartor, länkar till andra blissidor, tips och idéer från deltagarna m.m.  
G&*%5''#%3>2#.%&**%93)F4H%&'%>/$**H%,")%4$'%2$'%#*"!!$%9).-3)%3>/%9.%#7$)%9).'%'.-3'%$''$'%

#34%5''#%+%'"*7&)2&*0%I!+##'"*7&)2&*%;?--&)%(.%$**%7+%,&!$)%4&,%3##%$7%7.)%&-&'%7$),$-%*+!!%

varandra. Ger och får nya idéer. Idag har blissnätverket 132 deltagare spridda över hela 
landet. Ett nätverk har alltid stora utvecklingsmöjligheter och blir vad vi tillsammans gör 
det till. 

Omgivningen runt en person som använder AKK (alternativ och kompletterande 
kommunikation) i det här fallet bliss är oerhört viktig!! Det gäller att vi är lyhörda och alltid 
och i alla sammanhang erbjuder ett bra alternativ till munprat! Kom ihåg att ”språket ger ett 
uttryck för tanken”. (Vygotsky)

OM du vill vara med i blissnätverket så gå in på vår webbsida www.spsm.se och anmäl dig.

Inger Benckert
Rådgivare, norra regionen
Spsm
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C6&&-#256&&'.;8

(rätt svar hittar du längst bak i Blissbulletinen)
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Finn 5 fel!

Vet du vad symbolen betyder?

Gissa!

cementblandare   brandbil  truck   

 

asfalteringsmaskin  grävskopa   lastbil  

D-;#0-//-&#E*#&F:2'53%?
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Idas sommarvisa

                                      

Du            ska      inte     tro             det              blir

                        

!"##$%&' ' '''''''''"#' ''()*+' ''''''''''),-")'''''''''''!./+%

fart.

                                                              

På                   sommaren                   och                gör                      lite

                                                      

       somrigt                       då                      kommer            blommorna        snart.
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'''''0$-'' ''''''-1%' '!,' '''''''$/' ''''23"##"%)$'''''23"##$%&

                                  

      jag                gör                 hela                   kohagen      

    

                                                         

    grön,          och         nu                     så              har

                                                  

 

     sommaren                            kommit,              för                 jag                 har                                      

                                             

       just         tagit bort    snön.
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Bliss-sudoku

Svår



29

1   Baby

2   Dag

3   Familj

4   Kamera

5   Spindel

6   Vindruvor

7   Väder

8   Värld

9   Öppning
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Lätt
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1   Äpple

2   Päron

3   Banan

4   Melon

5   Apelsin

6   Ananas
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D65)-#265;3.#,1.#6,'E?

Para ihop rätt bild med rätt blissord!
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Kan du gissa vad kaninen säger på bilden?

Skicka in ditt bidrag innan den 1/10 2009 till:

Redaktionen på Blissbulletinen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Rålambsvägen 32B
Box 12161
102 26 Stockholm

Vinnaren kommer att presenteras i vinternumret av Blissbulletinen. 

G4=56%7&;-7&#>#D6%%#26'265+3//3.8
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Facit!

Gissade du rätt?

Rätt svar var: brandbil 
 

D-;#0-//-;3&#E*#&F:2'53%?
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H-(6/#/655#256&&I&";')"

Svår
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Lätt
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H-(6/#/655#76&&-#256&&'.;8
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