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Blissbulletinen är tillbaka! Efter två års uppehåll kommer nu äntligen ett nytt nummer. Tidningen 
togs tillfälligt bort ur sortimentet och det blev många reaktioner från elever och pedagoger ute i 
landet. Det var kanske inte förrän den försvann, som det blev tydligt att tidningen är viktig 
för blissare och alla som arbetar med bliss. 

I väntan på beslut om återinförande gjordes en analys där elever fick berätta vad Blissbulletinen 
betyder för dem. Tack för alla kloka ord och synpunkter som inkom till redaktionen! Nu är 
Blissbulletinen här för att stanna.

I det här numret finns ett reportage från panelmötet i Åbo. Det blir några axplock från de ca 150 
nya blissord som skapades under några intensiva dagar i höstas. 

Nytt från och med detta nummer är att Blissbulletinen har fått en egen reporter, Felicia Svensson. 
Tanken är att ni läsare ska lära känna Felicia och hon kommer att skriva ett reportage i varje 
nummer.

Blissbulletinen har fått in ett spännande läsarbrev från Anders i Falun. Anders skriver bland annat 
om Särvux i Falun.

I detta nummer finns i vanlig ordning en elevbilaga med nya blissuppgifter och roliga tankenötter 
att lösa. Hitta rätt symboler på kontoret, leta efter gömda symboler på julbordet och lär dig några 
nya blissord med våra bevingade vänner.

Välkommen till ett nytt läsvärt nummer av Blissbulletinen!

BLISSBULLETINEN VINTERN 2017
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Att mötet hölls i just Finland var ingen slump. 
Finland jubilerar. I år är det 40 år sedan bliss 
började användas i Finland. Det var talpedagog 
Gitta Lönnqvist på Folkhälsan som förde bliss 
till Finland. Gitta hade en elev som saknade tal 
och som inte på ett tillfredsställande sätt kunde 
kommunicera med sin omgivning. Via sina 
kontakter i Sverige hade hon hört talas om bliss 
och insåg genast möjligheterna för eleven.
Gitta grundande också Finlands allra första 
kommunikationscentrum. Idag finns dessa vid 
alla centralsjukhus i Finland. 

De 40 blissåren firades under panelmötet med 
skumpa och tårtor som var dekorerade med 
symboler. Det blev ett firande med en historisk 
återblick. Många höll tal och via Skype från 

Kanada talade även Shirley McNaughton, som 
var den första i världen att introducera bliss för 
elever med särskilda behov.

Som vanligt utgick mötesdeltagarna från olika 
dokument med förslag till och önskemål om 
nya blissord. Med till mötet kom även en 
önskelista från användarna av Bliss Online. 

På Bliss Online finns möjlighet att önska ord
som ännu inte finns på bliss. Det senaste 
året har det kommit in inte mindre än 5800 
önskningar på nya ord som elever och 
pedagoger saknar. I önskelistan sorteras orden 
utifrån de ord som är mest efterfrågade. Bliss 
Onlines önskelista är därför ett viktigt verktyg i 
själva symbolutvecklingsarbetet.

I månadsskiftet november-december hölls ett internationellt panelmöte i vårt 
grannland Finland. Varje år bjuder Bliss Communication International (BCI) in till 
ett panelmöte där nya blissord skapas. I Åbo samlades därför 25 deltagare från 7 
länder under ett par dagar, för att utveckla nya blissord. Huvudarrangörer för det 
internationella panelmötet var Åbo Akademi, yrkeshögskolan Diakonia, terapicentret 
Regnbågen för barn och unga samt Folkhälsan.

Internationellt  panelmöte i Åbo

Text: SPSM
Fotografi: Wern Palmius 
och Åbo Akademi

REPORTAGE
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Från 40-årsjubileet

Internationellt  panelmöte i Åbo
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I år arbetade panelen med olika språkord. Begrepp som 
fonem, grafem, morfologi och syntax tog form. Även 
symboler för grammatiska begrepp som substantiv, 
adjektiv, verb med flera skapades.

Från blissgruppen i Belgien kom förslag på nya ord som 
är användbara för unga blissare som är på väg att flytta 
hemifrån. 

Begreppet ”rättighet” diskuterades livligt under arbets-
mötet. Tills slut enades panelen om att en rättighet i 
grund och botten är något slags skydd. Symbolen för 
rättigheter blev således en sammansättning av skydd och 
frihet. Följaktligen blev mänskliga rättigheter skydd av 
människans frihet och barnets rättigheter skydd av 
barnets frihet.

Viktiga ord kring könsidentitet, som transgender och 
transgenderist, arbetades också fram under panelmötet. 
Här är det inte helt lätt att enas om en internationell 
symbol, eftersom begreppen kan användas på olika sätt i 
olika länder.

Transgender används oftast som ett samlingsbegrepp för 
att beskriva flera olika sätt att avvika från normen när det 
gäller hur man förhåller sig till den könsidentitet eller det 
könsuttryck som förväntas av omgivningen. 

Några nya djur och insekter fick också sin egna symboler, 
som mammut och geting.

transgenderist,
transperson

rättigheter

barns rättigheter

mänskliga rättigheter

transgender

geting

mammut

REPORTAGE
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Leo Leppälä

Finlands förste blissanvändare, Leo Leppälä, deltog också i panelmötet. Leo 
har precis gett ut en bok - Barnet och solrosen. Boken är en självbiografi och 
handlar om hur livet kan vara för en blissanvändare. Leo ser det växande 
barnet som en solros i flera stadier, där ett litet frö växer, utvecklas och blir 
till en stor och levande blomma. 

Leo har tidigare även gett ut diktsamlingen Solrosen.
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Reportage från Felicia
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           Hej!            Jag          heter          Felicia Svensson.

     Jag       ska         skriva        här              i             Blissbulletinen.           Jag         kommer att     skriva       om

  vad som    händer           i              mitt            liv           och         flera                roliga               saker.         Jag 

 börjar      skriva       om       mig.            Jag           är             19            år             och          jag             bor

   i                       Helsingborg.

  Jag          har        en             taldator                som           jag               styr           med        mina      ögon.

  Jag         har        använt     den             när             jag            skrev        detta.

     Jag               går             på                 Filbornaskolan,               handelsprogrammet.        Jag          har       en
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  assistent           i                        skolan                 som         heter            Mette.             Jag          har        en     mamma

  som        heter          Sofie          som           jag             bor        med.          Vi           har       en         hund

 som         heter              Sven.

    Jag         har       också     assistenter        hemma.            Dom          heter          Zara             och          Micke

     och           Kenneth.           Under         min                 fritid                gillar                  jag           att

        spela                  bowling             i                     Höganäs.                     I               min           grupp        har            vi

       en          ränna        som       hjälper       oss          att               spela                     bra.

 Jag          har      många           vänner.                 Vi             åker             buss           och             tåg              och       äter
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   på             restaurang.           Min                 favoritrestaurang             är                                  Mc Donald’s

  eller                                 Max.                                        Jag          badar               alltid              på        torsdagar           i

              skolan                  och            går            med       stöd        och            simmar            på         rygg

       med               “korv”                och      två      tyngder.    Det         är          1,5      kg       på           varje.

          Under            sommaren               älskar              jag            att          åka          till                            Liseberg.

     Att          åka                 karuseller               är                jätteroligt!                  I                    somras              var          jag

     där        med      en                vän.                     Vi              åkte       Flumride.         Vi                 blev            jätteblöta!

  Det           var                 roligt!

Reportage från Felicia
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Reportage från Felicia
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     Jag             åker            buss            till           min             farmor         som           bor              i              Nyhamnsläge.

       Jag          äter      mycket      mat      och        glass      med             grädde,                      O’boy              och

 strössel.                Min              farmor               lagar           den          godaste           maten!

 Jag                älskar            att            gå ut         och              dansa              på                     disco                   med       mina

          vänner.                       Bästa                musiken       är          Kim Larsen        och              svensk               musik.

Hunden Sven Felicia
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NYHET
!

Kroatisk standardkarta - Hrvatski

Höstens nyhet på Bliss Online är den kroatiska standardkartan. Kroatiska 
kommer in som språk nr 21 på Bliss Online. Den återfinns längst ner i listan av 
språk under Hrvatski. Just nu finns enbart ca 560 blissord, det vill säga de ord 
som ingår i standarkartan, tillgängliga på kroatiska.

w w w.bl i ssonl ine .se

B l i s s  O n l i n e

Ändra
marginal

här

BLISS ONLINE
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S t a n d a r d k a r t o r  i  v a l f r i  s t o r l e k

På Bliss Online har det inkommit supportärenden med frågor kring hur 
standardkartor kan skapas i andra format än de förinställda.  Många elever har 
specialbyggda bord exempelvis för rullstolar, där storleken på kartan behöver 
kunna anpassas till bordets storlek. 

I Bliss Online finns möjlighet att skriva ut en karta i den storlek som en elev 
behöver.  Under menyn Skriv ut finns en schematisk bild över en karta. Där kan 
storleken på marginalen och kartan ändras. Måtten anges i millimeter. 

Ändra
marginal

här

Ändra
kartstorlek

här
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Läsarbrev från Anders

A
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Jag                heter            Anders.

Jag                  bor                  i                             Falun.                             Min

          lärare                         heter                       Anette.                                    Min 

                    kusin                              har              fått             barn.

              Hej!

16



   Jag               önskar            mig              en                  affär                   där                jag

  kan               sälja                hus              och             köpa                hus.

  Min                             skola                           är                             Särvux.
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Läsarbrev från Anders

A C
  Jag                 gillar                       Hemlige Arne              och       Chevrolet-ambulanser.

  Min                      dröm                är             att           ha           ett                    bilmuseum.

  Jag                  gillar                    fruktsallad.

  Hej då!                          från             Anders Isaksson
A
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Anders Isaksson
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I takt med att Bliss Online växer och tjänsten används även utanför Sveriges 
gränser har grammatikfunktioner för den internationella blissgrammatiken 
efterfrågats. 
Därför finns nu möjlighet att skriva bliss i ordbehandlaren med grammatik 
som anpassats efter den svenska grammatiken (utökad grammatik) eller en 
internationell grammatik (Blissymbolics). 
Den internationella blissgrammatiken följer i stor utsträckning det engelska 
språket.

G r a m m a r  t o o l  k i t

Bliss Online

Utökad grammatik

Blissymbolics 

S u b s t a n t i v

car cars (pl.) cars (gen.)

cars (pl. gen.)

20



Ve r b
Vid användning av den internationella grammatiken saknas det text under blissordet 
på böjningsformerna.  Det beror på att det inte finns någon grammatikresurs kopplad 
till Bliss Online förutom för svenska. I exemplen är den engelska översättningen 
inskriven i själva bilden.

Här nedan finns en länk till Fundamental rules på Bliss Communication Internationals 
hemsida. Där kan den som vill veta mer läsa om internationell blissgrammatik.

writes wrote will write

will be written

would write
(in future)

was written

would have writtenwould write

is written

writes 
(transitive)

h t t p : / / w w w. b l i s s y m b o l i c s . o r g / i m a g e s / b l i s s - r u l e s . p d f
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Ljus i mörkret...
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ELEVUPPGIFTER
Facit finns längst bak på sidan 36-37.

2

3

1
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bomull tröja

siden lin

3 hör ihop - 1 ska bort

ELEVUPPGIFTER



   Vad          tror             du?

    Vilka       saker    hör ihop? Vilken     sak      ska          du

   ta bort        från        hyllan?

paraply

påse handväska

  ryggsäck

1

25



Kontors-bliss

1 2

3 4

5 6

7

abc

ELEVUPPGIFTER
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Placera rätt blissord på 
rätt plats i bilden.

1
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Para ihop rätt bild med rätt blissord.

ELEVUPPGIFTER
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1
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 Om             jag            har          ordet                   sångfågel             och          tar bort

 Om             jag            har          ordet              babykorg               och          tar bort            

korg    -       vilket         blissord          blir                det      då?

sång fågel

korgbaby

sång          -    vilket         blissord          blir                det      då?

UPPGIFT 2

UPPGIFT 1

Vad blir kvar?

ELEVUPPGIFTER
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  Om            jag            har         ordet               barnrum             och          tar bort

  rum         -             vilket         blissord          blir              det      då?

  Om            jag            har          ordet            arbetsbord          och          tar bort

   bord     -   vilket         blissord          blir               det      då?

rumbarn

bordarbete

UPPGIFT 4

UPPGIFT 3

2
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Lucia

Hitta gömda 
                   blissord

Lucia är en högtid som firas den 13 december.
Lucia är också namnet på högtidens huvudperson. 
I Sverige markerar luciadagen tillsammans med 
advent inledningen på julfirandet. Den svenska 
lucian är en blandning av både förkristna och 
kristna figurer och luciatraditionen har spridit sig 
till andra nordiska länder, och i viss mån också 
utanför Norden.

Lucia är även ett helgon i romersk-katolska 
kyrkan med ursprung från Sicilien. Dagens 
nordiska luciafirande har dock inte mycket
gemensamt med helgonkulten.

Ordet lucia kommer från latinets lux, vilket 
betyder ljus.         
                                                                       
Wikipedia

ELEVUPPGIFTER
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2
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Sudoku och en GrubBliss

ELEVUPPGIFTER
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 Vem             har          många          blad

  men           är           varken             träd            eller        blomma,

 har             rygg            men           är           varken

   människa         eller          djur?

3
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       koltrast                          struts                              uggla

1

1

Kontors-bliss

3 hör ihop – 1 ska bort
Det finns många sätt att organisera orden och det viktigaste är att eleven 
får möjlighet att 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.

Här kan du se om du har löst uppgifterna rätt.

        svan                  and                     gås

Facit

1 2

7

6

3

4

5

ELEVUPPGIFTER
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fågel baby 

barn arbete

3

Sudoku

2

                   GrubBliss
Boken

Hitta gömda blissord

Uppgift 4

Uppgift 2

Uppgift 3

Uppgift 1Vad blir kvar?

         

         

         

         

         

         

         

         

         

FACIT
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kommer

Nästa nummer 

38


