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Kära läsare
Nu när höstens färger lyser som vackrast kommer Blissbulletinen till er.
Trogna läsare har nog märkt att sommarnumret uteblev. Detta år ändrar vi utgivningsdatum. I fortsättningen kommer Blissbulletinen under höst och vår. Denna tidning
används i många skolor och dagligverksamhet som ett läromedel och under hösten och
våren finns det tid att arbeta med tidningens innehåll som det är tänkt.
Detta nummer börjar med några texter som berättar om konferenser och mötesplatser
runt blissanvändning, både inom och utanför Sverige.
I tidigare nummer har du kunnat läsa om Vasamuseet som anpassat båtkartan och
faktaord med bliss. Här får du läsa att nu kan du också besöka Linköpings Flygvapenmuseum med en blisskarta i handen.
Detta nummer innehåller många möjligheter att träna läsning med blissymboler.
Vi har tagit med fyra texter från läsare. Simon som bor i Storfors har precis börjat
skriva med bliss och Otto från Göteborg berättar om hur hans liv ser ut just nu.
I en annan artikel tycker Otto att om du kommer till Göteborg skall du absolut åka
i Göteborgshjulet! Bent från Mönsterås är med i en blissgrupp som vill träffa andra
blissgrupper.
Vi uppskattar läsarbreven mycket och hoppas att ni fortsätter att skriva till oss, på
bliss.
Vi har också med lite höstinspirerat knep och knåp som kan passa när mörkret
kommer allt tidigare om dagarna.
Nu hoppas vi att ni får en trevlig stund med Blissbulletinen!
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”Bilder och symboler
– så in i Norden!”

Det fanns mycket att se, prova och prata om på årets Kommunikationskarneval.

Så var det dags igen…
Årets Västsvenska Kommunikationskarneval var den nionde i ordningen och hölls som
vanligt i Göteborg.
På denna konferens samlas många med intresse för funktionshinder och kommunikation. Karnevalens grundtanke är att vara ett forum och en mötesplats för både brukare,
anhöriga och andra som verkar och arbetar inom funktionshinderområdet.
I år var över 330 deltagare anmälda. Platsen var Dalheimers hus, ett nyrenoverat rehabiliterings- och kunskapscenter i kvarteret Majorna. På andra våningen finns en stor
lunchrestaurang, där luncherna delades ut på ett smidigt sätt, och en stor konferenssal
som oftast var fullsatt när inbjudna föredragshållare berättade om sin forskning
Utställningarna på entréplanet var gratis och öppna för alla. Många var de som passerade förbi på gatan, blev nyfikna, kom in och trängdes en stund med de 23 utställarna
och oss övriga, för att få se nyheter och produkter som underlättar vardagen för personer som behöver AKK.
Lite här och där hördes råd och tips både på norska och på danska och konferensens
tema ”Bilder och symboler – så in i Norden” kändes helt rätt.
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Lite längre bort i en korridor fanns ett mörkt rum där Kommunikationskarnevalens bio
hade nöjet att presentera en rad filmer om meningsfull fritid, kommunikationsböcker,
om språkläger mm, och en film om blissanvändare som inspirerar ” Jag är kanske
större i mun”. Den senast nämnda filmen kan beställas från logopedutbildningen i
Uppsala på mail till: anki.gustafsson@neuro.uu.se.
Dalheimers hus kunde också inhysa flera parallella seminarier på eftermiddagarna.
Fokus i de flesta programmen var förstås hur vi ökar tillgängligheten runt språk och
kommunikation. Vi som är intresserade av bliss kunde till exempel få veta mer om det i
föreläsningen ”Blissymboler – för Sverige, Norden och hela världen”.
Mats Lundälv och Ingrid Mattson från DART berättade om att Norden idag är ledande
i att använda bliss, men även i andra länder i Europa, i Egypten och i Brasilien börjar
blissanvändningen att öka.
BCI (Blissymbolics Communication International) är en icke vinstdrivande organisation
som har den ständiga, världstäckande licensen från upphovsmannen Carles K Bliss i att
tillhandahålla nya symboler. BCI har hittills haft sitt säte i Kanada men från och med
sommaren 2010 tar Sverige över ansvaret. Vi fick också tips om hur man får tillgång till
bliss och då nämndes olika AKK-program från t ex Frölunda data AB och Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) BlissOnline, en databas med ca 4500 symboler.
Det finns två Facebookgrupper om bliss; Mötesplats bliss och Bliss Language Support
Group. Slutligen fick vi också veta att man kan använda bliss i iPhonen och på iPod
touch.

Här får Blissbulletinen nya prenumeranter.

En karneval skall, som ordet säger, innehålla musik och kultur, vilket också konferensen både inleddes och avslutades med. ”Las Doradas” är en teckensånggrupp från
Eldorado, som hördes både morgon och kväll.
Hela kommunikationskarnevalen avslutades med bildkultur på ett lättsamt och mycket
underhållande sätt då tidigare professorn i konst med textilinriktning, Nina Bondesson,
berättade med humor om sitt liv, sitt konstnärskap och sina bilder.
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ISAAC i Barcelona
International Society for Augmentative and
Alternative Communication

Utanför entrén visade en blå skylt vägen in till ISAAC 2010.

ISAAC är en stor och mycket välbesökt biennal med både föreläsningar och utställningar kring temat AKK. Den 26–29 juli i år var det Barcelonas tur att hålla i konferensen.
Specialpedagogiska skolmyndigheten deltog med en monter där vi visade upp och
demonstrerade våra online-produkter, bland annat BlissOnline förstås!
Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten hade föreläsningar där de presenterade och berättade om ett inkluderande arbetssätt som ger eleven delaktighet i sitt
lärande och i sin vardag. SPSM deltog även med en posterutställning.
En liten bit ifrån oss hade BCI, Sverige, en välbesökt monter.
På ISAAC fanns det oerhört många föreläsningar att välja mellan. Alla utgick på något sätt från alternativa sätt att kommunicera. Det var intressanta forskningsresultat
blandat med erfarenheter kring kommunikation, hur man lär in och leker med språket,
egna material och arbetssätt, användning av hjälpmedel och mycket annat intressant.
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I utställningslokalen fanns det förstås en hel del andra montrar också så vi passade på
att ta del av de nyheter vi hittade.
Det pågick många olika aktiviteter inom AKK och hjälpmedel för kommunikation. Det
var mobiler med bilder, talapparater, nya styrhjälpmedel och, framförallt, ögonpekning
som verkar vara i starkt kommande.
För oss i montern var det väldigt intressanta dagar. Vi fick verkligen träffa människor
från många länder och kunde knyta några nya, internationella kontakter. Sydkorea,
Brasilien och Tyskland visade ett påtagligt intresse. Det var naturligtvis många lärare
som kom fram och ville titta och prova men även till exempel programutvecklare, universitetsansvariga och designers. Vi fick tips om en bok som heter ”Design meets disability” av Graham Pullin.
Det kändes som om vi håller oss bra framme här i Sverige.

En intresserad besökare får här diskutera BlissOnline.

Nu har ju BlissOnline funnits i nästan ett år, ändå är det fortfarande nytt för många.
Det är alltid lika roligt och intressant att få respons från människor ute i olika verksamheter. På mässan fick vi resonera en del, med olika människor, om varför vi gjort
som vi gjort och vi fick också ta del av idéer och önskemål om vad som ska finnas i
BlissOnline i framtiden.
Nu, väl hemma i Sverige igen, samlar vi ihop våra intryck från ISAAC i Barcelona, tar
fram nya idéer och fortsätter med arbetet att utveckla BlissOnline.
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Vill du vara med i blissnätverket?
Om du går in på webbsidan för Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se så
finner du bland annat en mängd kurser, konferenser, distansutbildningar och nätverk.
Vill du hitta vad som finns om bliss klickar du på sökfunktionen och skriver in ordet
bliss. Du kommer då att se en lista med en hel del länkar om AKK. Där hittar du också
rubriken Nätverk Bliss.
Blissnätverket är en fortsättning och kompletterar de kurser i bliss som SPSM ger.
Blissnätverket initierades 2002 av Inger Benckert, rådgivare, Norra regionen. En del av
hennes uppdrag är att utbilda personal som finns runt personer som behöver bliss för
sin kommunikation.

Hur fungerar blissnätverket?
Blissnätverket är tänkt som en kunskapsbank och mötesplats på nätet för pedagoger
och annan personal runt en blissare. Det finns även föräldrar som är med.
På mötesplatsen finns en bokhylla med olika blisskartor, länkar till andra blissidor, tips
och idéer från deltagarna. Det finns också ett forum, en chatt, där man kan ställa frågor
och få svar från andra som är med i nätverket. Blissnätverket bygger på att deltagarna
delar med sig av sin vardag till varandra och att man ger och får idéer. I dag har blissnätverket många deltagare spridda över hela landet.
Några citat från deltagare i blissnätverket:
”Det är bra att kunna hämta kunskap och inspiration från nätverket. Vi har inte så
många blissare hos oss och därför är det viktigt att kunna ha denna kontakt. Vi ska
snart ha en utprovning med ögonstyrning + bliss. Det ska bli spännande.”
”Det är ett mycket ensamt arbete att jobba med bliss i olika arbetslag. Det är få som
vet vad det handlar om. Så det är skönt att ha nätverket som länk.”
”Jag brukar kolla när det kommer in något nytt. Har använt recepten till elev. Skulle
vilja ha mer recept med bliss.”
”I höstas hittade jag Britts nya symbollista där, det var verkligen fint.”
”Blissnätverket tycker jag är bra för där kan man få tips och idéer på hemmagjort material och undviker på så sätt att behöva uppfinna hjulet igen.”
Om du vill vara med i blissnätverket så gå in på www.spsm.se och anmäl dig!

12

Olika

kläder

för

olika

väder

linne

badbyxor

jacka

paraply

shorts

solfjäder

stövlar

regnkläder
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Läsarbrev
från Simon

Hej!!

Jag

heter

Jag

har

blizzsymboler.

Simon Hofling

nyss

I

och

börjat

min

14

är

med

familj

12 år.

bor

min

heter

pappa,

storebror

Ajax.

hitta

på

räkna

simma

Hälsning

mamma

Fredrik.

och

Vår

hund

Jag

gillar

att

saker

som

måla,

och

Simon.

15

sjunga.

Läsarbrev Göteborgshjulet
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17

Hur många äpplen

Svar:

18

ser

du?

Flygvapenmuseum
Visste du att det finns ett flygvapenmuseum i Linköping?
Efter att ha varit stängd för renovering öppnades det igen den 12 juni
2010. Museet har förbättrat tillgängligheten och gjort en broschyr
om bliss och en blisskarta med faktaord.

Läs mer på: www.flygvapenmuseum.se
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Flygvapenkarta

(signalmot)

(hörlurar)

Flygvapenmuseum

(förkortn)

(förkortn)

OBS! Några av symbolerna är nyskapade och ännu ej standardiserade (Info kerstin.wester@lio.se )
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Vilka ord hittar du på flygvapenkartan?
X

21

Läsarbrev från Carl-Otto

22

23

24

Vilka blissord ser du på bilden?

regn

storm

sjö

hav

roddbåt

regnkläder

pojke

paraply
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Vem

bor

i

skogen?

häst

orm

varg

elefant

björn

räv

uggla

hund

höna

26

Kan

27

du?

Bliss-sudoku
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1

löv

2

jacka

3

kratta

4

höst

5

mörk

6

äpple

7

orange

8

oktober

9

röd
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Läsarbrev
Läsarbrev från
Bent
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Nyheter!
Bliss
– för dem som behöver kommunicera med symboler
En ny och omarbetad Blissbroschyr finns nu att beställa eller
ladda ner från www.spsm.se/Butiken
eller ring och beställ på ordertelefon: 020-23 23 00

Fyra häften i ny utformning
Birgitta Palmertz populära böcker ”Fyra
Häften” har färgsatts och finns nu att
beställa. Beställningsnummer: 3420.

Ormen Rut
Boken Ormen Rut, skriven av Bibbi Fagerström, kommer
ut nu i november som blissversion.
Beställningsnummer: 10256.

Bliss i iPhone
Även i mobilvärlden händer det saker med bliss!
Till mobiltelefonen iPhone finns det nu ett program/app som heter iBlissymbols som gör det
möjligt att skicka e-post med bliss och hantera
blisskartor i mobiltelefonen. Programmet stödjer
flera språk såsom svenska, polska, engelska, norska
och ryska.
Mer information hittar du på:
www.q-s.pl/iblissymbols/
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Facit

Olika

kläder

för

badbyxor

olika

väder

linne

jacka

paraply

shorts

solfjäder

stövlar

regnkläder
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Facit

Hur många äpplen

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

du?

x

x

x
x

ser

x

x

x
x
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Svar:
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Facit
Vilka ord hittar du på flygvapenkartan?
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Facit
Vilka blissord ser du på bilden?

regn

x

storm

sjö

hav

xX
xX

roddbåt

x

regnkläder

pojke

x

paraply
35

Xx

Facit

Kan

36

du?

Facit
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…och till sist…
vill vi uppmana er kära läsare att skriva till oss, på bliss förstås.
Vi tar gärna emot artiklar, berättelser och insändare från er. Tipsa oss gärna om vad ni
vill att tidningen ska innehålla.
Ni kontaktar oss på redaktionen via e-post: blissbulletinen@spsm.se
Nu hoppas vi att ni får en fin fortsättning på hösten och en riktigt fin vinter!
I vår ses vi igen.
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