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Symboler finns överallt…

Hela vår värld är fylld av symboler. En symbol kan stå för något enkelt och bildlikt, men den 
kan också vara så mycket mer och omfattande än vad som bara kan förklaras med några få ord. 
Symbolen i sig kan också väcka associationer som är förknippade med känslor och på så sätt kan 
en symbol tala direkt till människan utan att något behöver sägas.

Titta noga på tidningens omslag och baksida. Vilka symboler syns där och vad representerar 
dessa för just dig? 

Kära läsare
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Välkommen till ett nytt spännande nummer av Blissbulletinen!

I höst har tidningen fått ett nytt format och nytt utseende. Nytt för detta nummer är också, att elevuppgifterna 
presenteras i en bilaga, där uppgifterna har sorterats i tre nivåer. Nivå 1 är den enklaste nivån och lämpar sig därför 
för elever som just bekantat sig med bliss och håller på att erövra blisspråket. Nivå 2 är för elever som har blissat 
några år och nivå 3 är för den, som känner sig redo för lite klurigare utmaningar, såsom Sudoku eller en ”grubBliss”. 
Det är alltid en utmaning att försöka sammanställa uppgifter som består av enkla och lättförståeliga blissord på den 
första nivån. Ett och annat blissord är säkert nya för eleven och då behövs stöd från en pedagog, som kan förklara 
hur blissordet är uppbyggt och vilka begrepp som ingår i blissordet. 
Återkommande för Blissbulletinen är våra läsarbrev på bliss. Dessa spännande brev kommer i höst från Leo Leppälä 
i Finland, Amanda Holmedahl i Årjäng samt Baneen, Alice och Emma på Bräcke Östergårdsskolan i Göteborg.
Vi vill även passa på att tacka våra nordiska grannar i väst som i allra högsta grad bidrar med innehållet i just detta 
nummer. Ole Reidar Hansen i Larvik skriver om Bliss och sitt författarskap. Från BCI-mötet som gick av stapeln i Oslo 
rapporterar Britt Amberntson. Hela tidningens layout är dessutom gjord i Oslo. Allt detta sammantaget förstärker 
ju ytterligare bilden av Bliss som ett internationellt och gränslöst språk.
Bliss följer tidens anda och träder nu också in på preformance-scenen. Läs mera om den spännande utställningen 
med Bliss från Konsthallen i Luleå.
Höstens nummer innehåller till sist en intervju med Margareta Jennische -  blissentusiast sedan många år och til-
lika forskningsledare vid Institutionen för Neurovetenskap i Uppsala. Följ med på hennes spännande resa från 
skeptiker till kursledare för världens första Universitetskurs i Blissymbolics.

BLISSBULLETINEN HÖSTEN
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Ett språk blir aldrig ”färdigt”. Det utvecklas och växer med nya tillskott av ord men lämnar också många
ålderdomliga och inaktuella ord bakom sig. Bliss utgör inget undantag – det är långt ifrån färdigt och 
kommer heller aldrig att bli det! Trots att det finns flera tusen blissord idag saknas det alltid ett flertal. 
Många av dessa är vanliga och efterfrågade.
Därför samlas en arbetsgrupp för att arbeta fram fler blissord. Senaste mötet var förlagt till Bredtvet 
kompetansesenter i Oslo. Bredtvet är ett statligt specialpedagogiskt resurscenter för barn och unga med 
stora tal- och språksvårigheter. Mötet pågick från den 10:e till 16:e april i år och samlade 21 st deltagare 
från sex länder, men fler deltog via Internetuppkoppling.

Oftast arbetar man fram nya blissord enligt önskemål som kommit in från användarhåll. Ett efterfrågat ord 
kan sedan leda till att en hel grupp med tillhörande begrepp arbetas fram. Ett sådant blissord som efter
frågats var ”scout” men inom scouting finns det mängder av ord som också behövs för den som är aktiv.

Varje år, med något undantag, samlas en arbetsgrupp till ett så kallat International Panel 
Meeting under ledning av BDS (Blissymbolics Development Secretariat), för att arbeta 
fram fler blissord.

Panelmötet i Oslo   10-16 april 2011

REPORTAGE
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Själva symbolen för scouting respektive scout kom att se ut så här:

  
 ( kunskap + handla + hjälpa) (person + scouting)
Andra begrepp som hör ihop med scouting är till exempel lykta och knop. Ibland kan det vara 
smidigare att lägga till ord till en redan befintlig symbol i stället för att göra nya:
 

  
 ficklampa, lykta knut, knop

Helt nya är till exempel:

    
 kartläsning spår tagla Kims spel

Panelmötet i Oslo   10-16 april 2011
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Under de här dagarna hann vi med några andra ämnen också, som blissord inom flygområdet, ett antal som 
behövs inom NO-undervisningen samt diverse lösryckta begrepp. 
Vad sägs om följande?

    
 hangar cockpit besättning (flyg) uniform

    
 elström växelström vindkraftverk magnetfält

    
 nationaldag rovfågel turkos huvudlus

REPORTAGE
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Shirley McNaughton 80 år
-Blisspionjär sedan 1971

Exemplen på vänster sida av har inte fått sin sista OK-stämpel ännu och skall alltså inte användas förrän de 
officiellt ingår i BCI-AV list, det vill säga BCI Authorized Vocabulary list. Det fantastiska med bliss är ändå 
att man inte måste invänta blisspanelens resultat utan att man själv kan göra sina egna kombinationer för 
sådant som saknas!

Under den här veckan fick vi också vara med om att (via Skype) fira Shirley McNaughton som fyllde 80 år. 
Samtidigt firade man 40-årsjubiléet av bliss i Kanada.
Hyllningstalen och lovorden till Shirley var många och högst välförtjänta. Hon har varit en pådrivande
eldsjäl alltsedan hon var med om att introducera bliss som alternativ kommunikation för 40 år sedan och 
hon har aldrig givit upp sin övertygelse om blissystemets styrka för personer med talsvårigheter.
Vi som deltog i panelmötet fick också tillfälle att vara med i hyllningarna, bland annat med en text av Erik 
Aksberg: Thanks for Blissymbolics (Mel. Thank you for the music). 

Slutligen ett tack till våra ”blissvänner” i Norge som arrangerade ett så trevligt möte!

Britt Amberntson

Ett språk blir aldrig “färdigt”

BLISSBULLETINEN hösten 2011 9



Disse bøkene om Eric ble trykket på Yrkesskolen i Larvik i tidsrommet 1990 - 
1993, men jeg får trykket opp nytt igjen om noen ønsker å bestille.

Det var på videregående jeg begynte å lære
bokstaver. Jeg var hele 21 år gammel.
Jeg har skrevet seks bøker nå. De tre første heter:

 z Erik fra Brooklyn (1991)
 z Eric på turne (1992)
 z Eric få baby (1993)

Eric er en serie på tre bøker. Bøkene handler om 
en rocke-gutt. Eric spiller inn en CD og han har et 
godt øye til ei jente som heter Eva. Eric har en pop-
gruppe som heter Trallers.

Forfatter ved hjelp av bliss

Hei, mitt navn er Ole Reidar Hansen.
Jeg er en norsk blissbruker. Jeg bor I Larvik, 
sørøst i  Norge. Jeg er snart 40 år og oppvokst i 
Larvik.
Jeg begynte å lære bliss i 1977. Da var jeg bare 
5 år, noe som betyr at jeg begynner å få god 
erfaring og kunnskap innen området.
Når jeg begynte og lære meg Bliss gikk jeg på 
spesialskolen Solvang. Der lærte jeg systemet bliss 
med god hjelp av min logoped som måtte kjempe 
for at jeg skulle få lov til å bruke/lære meg bliss.
På denne tiden var ikke bliss anerkjent i Norge som 
hjelpemiddel for mennesker med tale-
hemming.
Min logoped måtte kjempe for at jeg skulle få gå i 
klasse sammen med de som skulle lære å lese.
Rektor hadde tenkt at jeg skulle gå sammen med 
elever som ikke kunne lære dette. Heldigvis var min 
logoped så sta at rektor måtte gi seg. Dette takket 
han henne for senere!
Jeg var 15 år da jeg fikk første datamaskin på skole, 
med engelsk bliss-program. Men min datalærer ble 
så irritert på det engelske programmet at han laget 
et nytt bliss-program som het “Bliss Perfect”.

Mitt forfatterskap 
På videregående begynte jeg å skrive historier ved 
hjelp av blissmapper og blissordbok. Jeg fikk hjelp 
til å skrive ned på papir av lærere og 
assistenter.
Senere fikk jeg min første PC, den fikk jeg da jeg 
gikk siste år på videregående skole. Denne PC fikk 
jeg etter at min lærer hadde søkt på PC for meg 
med hjelpemiddelet Bliss Perfect.
Etter hvert gikk jeg over til å skrive med bokstaver. 

Hilsen fra Ole Reidar  Hansen i Norge
LÄSARBREV
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sta = envis
videregående = gymnasiet
begynte = började
gutt = pojke
jente = flicka
henholdsvis = respektive
morsomme = skojiga
funksjonshemmede = funk-
tionshindrade
bruker = användare
ansatte = anställda
likeverd = samma värde
umulig = omöjligt

Norsk/svensk ordlista:

Denne diktbok ble trykket opp på Gjærdal 12.

I rommet (1998)
I rommet er en diktsamling som jeg laget våren 
1998. Samlingen inneholder dikt og sanger.

Hilsen fra Ole Reidar  Hansen i Norge

›
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Likeverd förlag är ett norskt 
bokförlag som drivs av Annette 
Diesen. Förlaget anpassar och 
tillrättalägger böcker för personer 
med olika funktionshinder. Bland 
utgivningarna finns taktila böcker, 
böcker med blindskrift, enkla och 
lättlästa pekböcker för vuxna, 
ögonpekningstavlor samt böcker 
skrivna på bliss.
Anette Diesen är själv
författare och har 
mottagit flera priser 
för sitt arbete.

Om Likeverd Forlag

Historien om funksjonshemmede i Norge (2011)
Dette er min første dokumentar. Her skriver jeg 
artikkelserie om funksjonshemmede i Norge. Dette 
skriver jeg, og gir ut sammen med arbeidsplassen 
min i Larvik kommune. Jeg bruker Microsoft Word 
(vanlige bokstaver).

I tillegg til disse bøkene jeg før har skrevet, holder 
jeg nå på og skrive på en biografi om meg selv.

For noen år siden holdt jeg foredrag om det å 
være funksjonshemmet i Norge. Det gjorde jeg i 
tidsrommet 2005 - 2009. Foredragene holdt jeg 
på høgskoler, i kommunen for ansatte, og på bliss-
konferanse i Oslo. Foredragene holdt jeg ved hjelp 
av roll-talk og bliss-tavle.

Likeverd forlag  2005                                                                            
ISBN: 8280020055                                                                                

127 sider                         

Denne bok fåes kjøpt hos Likeverd Forlag.

Petter går på folkehøyskole (2005)
Dette er en roman, handler om Petter som 
går på folkehøyskole. Romanen handler om 
Petters liv på folkehøyskolen, både om 
kjærligheten og morsomme hendelser...

Likeverd forlag  2000
ISBN: 8280020020
135 sider 

Denne bok fåes kjøpt hos Likeverd Forlag.

Blues (2000) 
Blues er to bøker. De heter henholdsvis “ Eric 
fra Broklyn” og “Eric på turne”. 

›
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 Vad  händer i rymden?   

Arbetsboken

ISBN: 978-91-638-4885-8

9 7 8 9 1 6 3 8 4 8 8 5 8

Lööf  •  Pelle på planetfärd

Jan Lööf

Best. nr 10315 
ISBN: 978-91-28-10315-2

 Vad  händer i rymden?   

Arbetsboken

ISBN: 978-91-638-4885-8

9 7 8 9 1 6 3 8 4 8 8 5 8

Lööf  •  Pelle på planetfärd

Jan Lööf

Best. nr 10315 
ISBN: 978-91-28-10315-2

En ny och omarbetad version av Jan Lööfs bok Pelle på planetfärd finns nu att beställa från 
www.spsm.se/Butiken.

I den här boken kan vi läsa om Pelle när han är med om ett äventyr i rymden. Vi får också möta 
Skrot-Nisse, Kalle, Bertil med hunden Lajka och den elake ingenjören Ture.
Boken vänder sig till elever som läser med bliss. Den svenska texten är förenklad och står under 
blissymbolerna. I en arbetsbok, som följer med grundboken, kan eleven se vad han kommer ihåg av 
berättelsen. I paketet ingår också 12 sekvensbilder som kan läggas i rätt ordning för att återkoppla till 
berättelsen.
Best.nr 10314

Arbetsboken med 12 innehållsfrågor kan också köpas separat. Varje uppslag i arbetshäftet har en 
illustration från boken samt en tillhörande fråga med tre svarsalternativ, där eleven kryssar eller 
stämplar i rätt ruta. Svensk text står under blissymbolerna.

Best.nr: 10315

NYHET!
Pelle på planetfärd översatt till Bliss

Läromedel
NYHETSRUTAN

BLISSBULLETINEN hösten 2011 13



1 522 besök från 47 länder/områden 13 sep 2011 - 13 okt 2011 (Google Analytics)

 BlissOnlineöppnades i november 
2009

Nu är det snart två år sedan SPSM öppnade sin webbtjänst BlissOnline och för varje månad som går ökar 
antalet besökare och abonnenter. Efter ISAAC-konferensen i Barcelona sommaren 2010 blev 
effekten särskilt synlig när besökare plötsligt började dyka upp i Spanien och södra Europa. Under en 
lång period fanns inga besökare i exempelvis USA eller Storbritannien, men nu finns det aktivitet även 
där. Naturligtvis är det några besökare som hamnar på tjänsten av misstag, men de flesta som besöker 
sidan testar den eller abonnerar på tjänsten. Då och då bloggas det om BlissOnline, vilket också till mer 
aktivitet på vår webbtjänst. 

Karta över antalet besökare på BlissOnline i världen.                                                           

BlissOnlineTM

OM BLISSONLINE
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Nyhet!
Nu finns även förskrivarlicens på 
BlissOnline. Denna licens är avsedd 
till brukare - barn, skolelever och 
vuxna, som använder Bliss som 
AKK. Med denna licens blir hela 
blissbildbasen i BlissOnline till-
gänglig. Blissbildbasen kan sedan 
laddas ner till brukarens personliga 
hjälpmedel. 

Förskrivningslicensen hanteras av 
ansvarig utprovare/förskrivare på 
respektive habilitering, data- och 
kommunikationscentra eller hjälp-
medelscentraler. Priset är 400 kr för 
en licens (500 kr inklusive moms). 
Licensen gäller i två år. 

Excellent service! Image quality is near 
perfection. Use this also as a dictionary. 

www.blissymbolics.us

BLISSBULLETINEN hösten 2011 15



Den 22 oktober öppnades en interaktiv utställning om Bliss på Bok & Bild på kulturens 
hus i Luleå.  

Ingela Ögren Weinmar är pedagogisk ledare på Konsthallen i Luleå. Under sin fritidspedagogutbildning i 
slutet av 70-talet kom hon under en praktik på ett dagcenter i kontakt med Bliss.  
-Bliss fascinerade mig då och har väl passivt “skvalpat” med sen 70-talet. Som bildmänniska idag har jag 
än mer upptäckt symbolerna och bilderna i bliss. Men vad kan då allmänheten och har de alls hört talas 
om bliss? Hur ser det dagliga livet ut för en blissbrukare i dess möjlighet att kommunicera? frågar sig 
Ingela.

KubBliss

BlissperformanceMagnetBliss

Hör ni mig!?

UTSTÄLLNING
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Syftet med utställningen är just det att öka kännedomen om symbolspråket bliss och att synliggöra bliss-
användarna och deras demokratiska rättighet till ett språk.

-I samband med arrangemanget Bok & Bild i Kulturens hus i Luleå  såg vi som jobbar med projektet ett 
fantastiskt tillfälle att premiärvisa utställningen, säger Ingela.
 -Vi som ser till att det blir en konstnärligt och pedagogiskt utställningen är Peter Sundström-grafisk 
formgivare, Lars Lundqvist - konstnär, han jobbar även parallellt tillsammans med blissbrukare på Sunderby 
folkhögsskola, Carlos Segovia - konstnär och tekniker samt jag Ingela Ögren Weinmar - pedagogisk ledare 
Konsthallen i Luleå.

Utställningen är producerad av Konsthallen i Luleå med stöd av Norrbottens Läns Landsting.

Kulturens hus 
i Luleå

Blisshus

Att kunna kommunicera är 
en demokratisk rättighet!

BLISSBULLETINEN hösten 2011 17



Hälsning från Leo Leppälä i Finland
LÄSARBREV
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Hälsning från Leo Leppälä i Finland
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Det finns också en arbetsbok med 
uppgifter för återkoppling och 
läsförståelse. Den består av fem kapitel, 
ett för varje bok. 
Frågorna har svarsalternativ som kan 
markeras.

Felix börjar skolan
AKK-versioner med Bliss, Pictogram, Widgit och Ritade tecken

Felix börjar skolan är en bokserie om sjuårige Felix och hans första år i skolan. Det är mycket Felix 
funderar på. Gör man svåra saker i skolan? Hur får man kompisar? Kan man gå vilse? Originalet är 
författat av lågstadieläraren Helena Bross för Bonnier utbildning. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har nu anpassat denna bokserie till fyra AKK-versioner med 
Bliss, Pictogram, Widgit och ritade tecken. 

Läromedel
NYHETSRUTAN

20



Felix börjar skolan – online
Nu även online med Bliss, Pictogram, Widgit och Ritade tecken

Nu finns alla fem böcker om Felix med tillhörande arbetsböcker som en interaktiv webbbok
online. De digitala böckerna finns tillgängliga i fyra versioner med Bliss, Pictogram, Widgitsymboler 
och Ritade tecken.  Alla böcker går att styra med alternativa styrsätt som mus, en- och tvåkontakt och 
tangentbord.

Roligt, enkelt och snabbt!
Det enda du behöver för att komma igång med Felix i ditt klassrum är ett abonnemang. 
I Felixonline får eleven tillgång till alla Felixläseböckerna i digitalt format och möjlighet att svara på 
frågor direkt i arbetsböckerna.  Läseböckerna är försedda med ljudstöd. 
Du som lärare får dessutom, i ditt lärarrum, möjlighet att administrera upp till 10 elever samtidigt. I 
lärarrummet gör du individuella inställningar för dina elever så att Felix passar just dina elevers behov.

Prova på Felix redan idag och upplev hur ett av framtidens läromedel kan se ut!

http://felixonline.betraktarenmedia.se/demo

Best.nr 10042, pris från 92 kr per elevlicens (115 kr inklusive moms)
(Felixonline kommer finnas till försäljning hösten 2011)

NYHETSRUTAN
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Hälsning från Amanda  Holmedahl
LÄSARBREV
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Hälsning från Amanda  Holmedahl
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Två månader senare åkte jag med man och barn till 
USA för ett år. Min man var i USA på tjänstens
vägnar och efter en tid passade jag på att åka till 
Toronto och gå ”presentors training” i bliss, som 
gjorde att jag själv sedan fick ge kurser när jag
sedan kom hem till Sverige. Bliss hade då gjort ett 
stort intrång i Sverige och jag, Britt Amberntson, 
Kerstin Lörström och Kerstin Wester turades om 
att ge blisskurser runt om i Sverige och efterfrågan 
på blisskurser var stor. Jag arbetade då på Folke 
Bernadottehemmet i Uppsala och där påbörjades 
ett arbete med att introducera bliss för elever med 
rörelsehinder som saknade tal. Vi satte ihop små 
blissklasser eller blissgrupper och ganska snart 
hade vi fått ihop en liten grupp med elever som lärt 
sig ”tala” med hjälp av sina blissymboler. Inget 
tryckt material fanns i början, utan allt tillverkades 
på fritiden.

Vad tycker du är det unika med bliss som AKK?
Bliss är ett grafiskt symbolspråk precis som
kinesiskan. Bliss består av ett stort antal nyckel-
symboler, grafiska former, som var och en 
representerar ett begrepp. Alla dessa nyckel-
begrepp kan sedan kombineras ihop i det oändliga 
för att representera nya begrepp, t.ex när symbolen 

Margareta är som alltid entusiastisk så fort bliss 
bara kommer på tal. Det tar inte många minuter
innan intervjun är som bortglömd och vi istället
fastnat i detaljer kring någon knepig bliss-
översättning. Gång på gång får jag påminna mig om 
att jag faktiskt hade förberett ett par frågor till
Margareta. Kanske är det just detta som är så unikt 
med bliss – att dessa små krumelurer lyckas
fascinera och fängsla oss, så att vi faktiskt glömmer 
allt annat för stunden.

Vi har intagit ett utav rummen i SPSM´s lokaler på 
Campus i Stockholm och precis laddat med te, kaffe 
och nybakad vetelängd när jag ställer min första 
fråga: 
Margareta – hur kom du egentligen i kontakt med 
bliss första gången?
-Det var i juni 1977. Jag var ny som logoped 
och hade anmält mig till en blisskurs som hölls i 
Linköping av Shirley McNaughton, Britt Amberntson 
och Kerstin Lörström och Kerstin Wester. Jag åkte 
dit och var mycket skeptiskt till att detta kunde vara 
något för mig eller för elever med rörelsehinder 
som saknade tal. Dock tog det inte många timmar 
innan jag var helt omvänd och istället såg bliss-
språkets fantastiska möjligheter. 

Text: Lovisa Jacobsson

Tidigt i höstas träffade Blissbulletinen Margareta Jennische, som är universitetslektor och 
forskningsledare vid Institutionen för Neurovetenskap i Uppsala. Mötet blev en spännande 
resa från den tid då Bliss var alldeles nytt och som bäst höll på att introduceras i Sverige till 
dags dato där Blissymbolics nu för första gången blivit högskolekurs på Uppsala Universitet. 

Intervju med Margare  ta Jennische

REPORTAGE
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för “person” kombineras med “flygplan”,  blir det 
nya begreppet “pilot”. Många symboler är bildlika 
och lätta att se vad de står för, men samtidigt 
 mycket generella och kan därför representera 
generella begrepp, vilket alla språk är fulla av, ex. 
djur, fordon, byggnad, sak. Just generella begrepp 
är svårt att få fram med vanliga bilder, som alltid 
föreställer en speciell typ av byggnad eller djur. 
Med vanliga bilder är det ju också svårt att uttrycka 
abstrakta begrepp. I bliss däremot har många 
bildlika symboler även en abstrakt betydelse, t.ex 
“hjärtat”  står för “känsla”, formen av ett “tak” 
som står för “skydd”, en våglinje för all “vätska”. 
Detta, att förutom alla konkreta begrepp kunna 
uttrycka generella begrepp och abstrakta begrepp, 
och att ständigt kunna göra kombinationer för nya 
begrepp, är det unika med bliss som AKK. Detta 
gör att man kan växa med blisspråket. Det kan 
användas på alla nivåer. I ordförrådet finns bliss-
ord för sociala, kulturella, religiösa och politiska 
sammanhang. Bliss-orden, (kombinationerna av 
nyckelsymboler) kan dessutom vara ett stöd för 
förståelsen av svåra begrepp. Språket är mycket 
flexibelt och har grammatiska möjligheter som 
bidrar till att användaren kan uttrycka sig i korta 
eller långa meningar. Ytterligare en unik fördel är 
att blissymbolerna/blissorden är lätta att rita vilket 
är praktiskt för läraren vid tavlan i klassrummet. 
Blisspråkets logiska struktur gör att man lätt blir 
fångad av dess genialitet och många personer som 
använder bliss utvecklar en fantastisk kreativitet att 
kommunicera. Jag, och många med mig, tycker helt 
enkelt att bliss är fantastiskt.

Intervju med Margare  ta Jennische

›
BLISSBULLETINEN hösten 2011 25



STUDIEN  AIDED LANGUAGE 
SKILLS IN CHILDREN

Studien genomförs i 16 länder på 
barn mellan 5 och 15 år, ca 10 barn 
från varje land. I Sverige studerar 
vi 10 barn och alla dessa använder 
bliss i sin kommunikation. Projektet 
är långt ifrån slutfört men förhopp-
ningen är att studien alltså ska ge 
kunskap om hur barn som saknar tal 
utvecklas språkligt och hur man på 
bästa sätt kan stimulera deras språ-
kutveckling utifrån de annorlunda 
förutsättningarna.

och är på 7,5 högskolepoäng och blir faktiskt den 
första i världen, tror jag, som ges som poängkurs 
på högskola. Intresset har varit stort, men tyvärr 
kunde inte alla antas pga av universitetens 
behörighetskrav. Kursen kör igång redan nu. Den 
är inte tänkt att vara som en vanlig grundkurs i 
bliss, utan målet är att vi förutom att arbeta med 
symbolerna, karaktärerna och vad begreppen 
står för även skall diskutera vad som är unikt med 
bliss som alternativt kommunikationssätt (AKK) 
som t.ex blissordens uppbyggnad och karaktär-
ernas generaliserbarhet och hur Blisspråket är 
ett grafiskt språk att växa i och en länk in i skrift-
språket. 
Kursens mål är även att studera den forskning, 
som inkluderat blisspråket sedan starten, och 
även att genomföra ett mindre projekt, (som vi 

Hur tycker du att synen på bliss är i Sverige?  Har 
den förändrats under de 30 år som bliss nu 
funnits i Sverige?
Jag tycker att Bliss idag har en bra ställning i 
Sverige och även på många andra ställen i 
Norden. Det används av många elever och vuxna, 
för vilka det blivit det mest lämpliga AKK.  När 
bliss kom i slutet på 70-talet blev intresset stort, 
ja så stort att man tänkte att bliss kunde vara ett 
språk för alla. Dock är det ju inte så. Bliss lämpar 
sig för många elever men naturligtvis inte för alla 
som är i behov av AKK. På 80-90 talet minskade 
intresset för bliss i takt med att andra bild- och 
symbolsystem och all teknik tillkom. Nu under de 
senaste åren har dock Bliss särställning i förhål-
lande till andra system uppmärksammats mer 
och mer, och vi märker att användningen av Bliss 
som AKK har ökat markant. Dessutom ligger bliss-
språket nuförtiden i framkanten på webben!

Du och Britt håller nu på att samla in och bear-
beta inkommet material från en multinationell 
undersökning “Aided language skills in children” 
som leds av Stephen från Tetzchner. Kan du 
berätta lite mer om den här studien?
Det finns ju nuförtiden många barn som växer 
upp med bilder av olika slag eller blisspråket 
som AKK. Det finns dock inga tidigare detaljer-
ade undersökningar som visar hur dessa barn 
utvecklas språkligt. Följer de ett vanligt språk-
utvecklingsmönster eller har de en annan utveck-
lingsgång, som är speciell vid grafisk kommunika-
tion? Det är detta som studien skall belysa, och 
den skall då även ge vissa referensramar som man 
kan hänvisa till och använda som guide.

Kan du berätta lite om AKK-kursen som ska 
hållas på Uppsala Universitet i höst?
Jo, det är spännande. Kursen heter Blissymbolics 
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Logopedi
Institutionen för neurovetenskap
Besöksadress: Biomedicinska centrum (BMC), Husargatan 3Postadress: BMC, Box 593, 751 24 

UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 4740 Fax: 018-471 4735

Mer information om Blissymbolics-
kursen får du här:

gemensamt lägger upp). Deltagare i kursen kan 
vara anhöriga, assistenter och vänner till 
personer, som använder Bliss, logopeder, lärare 
eller andra professionella med intresse och 
användning av Bliss i sin verksamhet eller  andra 
med språkintresse, men som sagt, på denna 
kurs krävs tidigare universitetsstudier av något 
slag. Under kursens senare del, kommer även 
professionella frågeställningar och internationell 
 användning och utveckling att diskuteras. 

Till sist, vad tror du om bliss och framtiden?
Jag hoppas att framtiden ser ljus ut för bliss, att 
det finns personer som vill fortsätta att utveckla 
bliss som språk och att det fortsätter att använ-
das. Bliss kommer ju alltid att vara ett språk, och 
om det blir ett fortsatt levande språk återstår att 
se. För min del skulle jag önska, att man inom 
skolan skulle inspireras att använda bliss som 
hjälpmedel i undervisningen även för grupper 
av talande elever. Givetvis skulle det då vara ett 
hjälpmedel att diskutera och lära ut begrepp och 
grammatik, och inte ett AKK. 

- ”Pling”, jag stänger av inspelningsfunktionen 
på min I-phone. Den visar att vi pratat i hela 1 
timmer och 41 minuter och säkert skulle diskus-
sionen kunna fortsätta flera timmar till, men nu 
väntar arbete. Upplägg av underkonton i Bliss-
Online, inför kursen. Det kräver nytt te och kaffe. 
Vi häller från termosarna och skär upp fler bitar 
av den saftiga vetelängden. Nu är det dags att 
knappa in ett underkonto till varje kursdeltagare. 
Sedan är det tänkt att Margareta och kurs- 
deltagarna ska kunna använda BlissOnline vid 
behov under hela Blissymbolics-kursen.

Många personer som använder bliss utvecklar      
en fantastisk kreativitet att kommunicera.
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Vi heter Baneen Alice och Emma. . Vi

älskar att prata med blissymboler. .

Vi är

14 13

och

11

år gamla.

På

3
onsdagar träffas vi i gårdsskolan

Bräcke Öster-
.

Vi är kära men inte i samma kille

. Vi tycker om mest att köpa kläder .

Alice säger: jag har talat med bliss så

länge . Tror att jag var

4

år

,,

när jag började .
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Hälsning från Baneen,  Alice & Emma
LÄSARBREV
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Hälsning från Baneen,  Alice & Emma
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ELEVUPPGIFTER
Facit finns längst bak på sidan 44 - 45

2

3

1
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katt tiger

zebra lejon

3 hör ihop - 1 ska bort

ELEVUPPGIFTER



häst

åsna zebra

kamel

ta bort

Vilka hör ihop? Vilken ska du

från hyllan? Vad tror du?

djur

1

33



Placera rätt blissord på rätt plats i bilden.
 

Flygplansbliss

ELEVUPPGIFTER

34



1

BLISSBULLETINEN hösten 2011 35



Om jag har ordet husvagn och tar bort vagn

blir det då?

hus vagn

Om jag har ordet matsal och tar bort mat

mat rum

blir det då?

Vilket

Vilket

blissord

blissord

UPPGIFT 2

UPPGIFT 1

Vad blir kvar?

ELEVUPPGIFTER

3636



Om jag har ordet fritid och tar bort tid

blir det då?

tid frihet

Om jag har ordet polis och tar bort person

person skydd

blir det då?Vilket

Vilket blissord

blissord

UPPGIFT 4

UPPGIFT 3

2
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1

Para ihop rätt bild och blissord.

ScoutBliss

ELEVUPPGIFTER

3838



S

Koppla ihop rätt superhjälte med rätt symbol. 
Vilken av superhjältarna är din favorit?

Gissa vem?

2
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Hitta gömda blissord

ELEVUPPGIFTER
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1

2
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Sudoku och en GrubBliss

ELEVUPPGIFTER
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En man ska åka med en räv, en kyckling och

en säck med korn över en älv. Båten kan bara

åka med en sak varje resa plus mannen.

Mannen måste ha kontroll så att räven inte

blir ensam med kycklingen. Då blir kycklingen

dödad. Kycklingen kan inte vara ensam med säcken

med korn. Då äter kycklingen korn.

Hur kan mannen åka med allt över älven?

3
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skydd
frihet

mruhus

2

1

S

1

Gissa vem?ScoutBlissen

Uppgift 4Uppgift 3

Uppgift 2Uppgift 1Vad blir kvar?

-hangar

-flygplansbesättning

-flygplansstjärt

3 hör ihop – 1 ska bort
Det finns många sätt att organisera djuren och det viktigaste är att eleven 
får möjlighet argumentera och motivera varför en bild skall bort. Således 
finns det flera möjliga lösningar och inte bara ett rätt svar till just den här 
uppgiften.

Flygplansbliss

Här kan du se om du har löst uppgifterna rätt. 
Men du har väl provat innan du kikar?...

-cockpit

-landningsställ

-flygplansvinge

-landningsbana

Facit
ELEVUPPGIFTER
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3

1

2

Mannen åker först med kycklingen över floden. 
Sedan åker han tillbaka och hämtar räven. När han 
lämnar räven, tar han med sig kycklingen tillbaka 
och lämnar den där, medan han åker med korn-
säcken över till den andra sidan. Sedan är det bara 
att åka tillbaka ytterligare en runda och hämta 
kycklingen igen.

Sudoku

GrubBliss

Hitta gömda blissord

FACIT
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