
 4 Kära läsare

 6 Blisskurser på SPSM

 10  Stödmaterial

 12 Reportage från Felicia

 18 Skapa symboler

 23 Elevuppgifter

  36  Facit 

Innehåll
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Kära läsare
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Våren gjorde ett kort besök i vårt avlånga land och sommaren tjuvstartade så tidigt att det 
känns som om skolavslutningarna redan borde vara avklarade. Men än är det kvar några 
arbetsveckor för pedagoger och elever, innan det är dags för välbehövliga semestrar. Kanske 
planerar några som bäst en resa just nu. Kanske går vägen till Rom i sommar, till stugan i 
skogen eller campingen vid havet. Vad kan väl vara bättre då, än att ta med sig ett färskt 
nummer av Blissbulletinen.

I det här numret handlar ett av reportagen om SPSM:s blisskurser. Alla våra blisskurser är 
kostnadsfria och i det här reportaget finns en mer utförlig beskrivning på vad en sådan kurs 
kan innehålla, än den information som finns på våra hemsidor. En bra kurs kan vara en god 
start för att komma igång med bliss i förskola, skola eller utbildning. Läs mer om våra blisskurser 
i reportaget från en av SPSM:s kursledare.  

Vår egen Blissbulletin-reporter, Felicia Svensson, är tillbaka igen och skriver om sin praktik i 
skånska Lerberget. Vi får också höra om hennes spännande resa till Mallorca. 

Med i detta nummer finns i vanlig ordning en elevbilaga med nya elevuppgifter och klurigheter 
på bliss. I vardagsrummet får du leta rätt på blissord och i skolmatsalen finns gömda symboler.
Dessutom kan du läsa lite kort om skolmåltidens histora i Sverige. 

Välkommen till ett nytt läsvärt nummer av Blissbulletinen!

BLISSBULLETINEN SOMMAREN 2018
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Till kurserna kommer personer som behöver 
kunna bliss i sitt arbete med blisstalare.
På kurserna presenteras inledningsvis bliss 
utifrån dess historia och tillkomst. Ofta tittar 
vi lite närmare på standardkartan; hur den är 
uppbyggd, med blissord och funktionsord, men 
också varför den ser ut som den gör och varför 
de flesta blissord har en bakgrundsfärg på 
standardkartan.

För en elev är det oftast alldeles för svårt att 
börja med hela standardkartan på en gång. 
På kursen får kursdeltagarna tips om hur man 
kan gå tillväga för att introducera bliss och en 
standardkarta.

På kurserna används SPSM:s webbtjänst Bliss 
Online. I Bliss Online visar kursledaren hur en 

situationskarta kan byggas upp och hur det 
i Bliss Online enkelt går att skapa tematiska 
kartor utifrån en undervisningssiutaion, ett 
ämne eller en aktivitet. Kartorna ger eleven 
möjlighet att bli delaktig i ett ämne, en särskild 
aktivitet eller en undervisningssituaion.

Andra delar som introduceras är hur en symbol 
är uppbyggd och hur det enkelt går att sätta 
samman nya symboler och bilda nya begrepp.

Grammatik är också en viktig del under kursen. 
Många elever vill, när de kommit en bit på väg 
med bliss, kunna tala bliss med grammatik.
Används exempelvis ett kommunikations- 
hjälpmedel och ett kommunikationsprogram 
med inbyggd grammatik och talsyntesstöd, kan 
eleven använda bliss på ett dynamiskt sätt. 

Varje år håller Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 8 till 10 blisskurser.
Kurserna är på olika platser i Sverige och sker på olika tider under året. 
För det mesta är kurserna på tre dagar. Först två kursdagar och sedan några 
veckor senare en uppföljande tredje kursdag.

Blisskurser      på  SPSM

Text: SPSM/Wern Palmius
Fotografi: Wern Palmius 

REPORTAGE
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Standardkarta och läromedlet Rymden  

Blisskurser      på  SPSM
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Genom att använda så kallade grammatikoperatorer kan 
eleven böja ord. I datorn matas bliss in och ut kommer, 
via det syntetiska talet, talad svenska.

Andra elever föredrar att använda bliss mer avskalat, 
vilket ställer högre krav på omgivningen. På kurserna är 
ett återkommande diskussionsämne just omgivnings-
faktorer, som hur personer i elevens omgivning på bästa 
sätt kan stötta eleven och skapa en så god kommunikativ 
miljö som möjligt. 

På kursen ges även tips om vidare läsning och fördjupning 
för den som sedan vill lära sig mer om bliss som 
alternativ och kompletterande kommunikation.

En mycket uppskattad övning på kurserna är fikapauserna, 
där kursdeltagarna får prova på att samtala med varandra 
med hjälp av blisskartan. 

Det är bra att anmäla sig till blisskurserna i god tid för de 
blir ofta fullbokade.
Kurserna är helt kostnadsfria för kursdeltagarna. 
Kursmaterialet är också kostnadsfritt.

alla

blisskurs

lära sig

språket bliss

roligt
fika

REPORTAGE
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Fikapaus på blisskurs i Luleå

Planerade blisskurser på SPSM hösten 2018

Örebro 12-13 september och 14 oktober
Malmö 16-17 oktober och 6 december

Stockholm 5-6 november och 4 december
Göteborg 14-15 november och 29 november

Anmälan görs via myndighetens hemsida www.spsm.se. 
Skriv bliss i sökfältet, så dyker blisskurserna upp.

BLISSBULLETINEN sommaren 2018 9
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D e l a k t i g h e t  -
ett arbetssätt i skolan

SPSM:s stödmaterial «Delaktighet - ett 

arbetssätt i skolan» är just nu under tryckning 

och kommer snart in i webbutiken. Skriften 

trycks för sjätte gången i en reviderad upplaga 

med nytt utseende. 

Att uppleva och känna delaktighet är en 

förutsättning för lärande och utveckling. 

Erfarenheter visar att särskilt elever med 

funktionsnedsättning möter hinder för 

delaktighet i skolan och att behovet av att 

förbättra möjligheterna för delaktighet är stort.

Modellen för delaktighet som presenteras i 

denna skrift bygger på ett kontextuellt sätt 

att undersöka, förstå och utveckla elevers 

lärmiljö. Utgångspunkten är sex olika aspekter 

av delaktighet och tre kulturer som tillsammans 

bildar en begreppslig förståelse. 

Elevers perspektiv och erfarenheter utgör 

tillsammans med observationer i lärmiljön 

grunden i det praktiska arbetet med 

delaktighetsmodellen i skolan.

Lärmiljön för elever med funktionsnedsättning 

är i fokus, men modellen för delaktighet är 

relevant för alla elever. Modellen är inte heller 

begränsad till skolans arena utan lika angelägen 

att använda i andra verksamheter, oavsett 

individernas ålder eller funktionsförmåga.

Skriften vänder sig till alla som arbetar i skolan 

och till yrkesgrupper inom andra verksamheter 

som vill utveckla tanke- och arbetssätt kring 

delaktighet. Den kan läsas med behållning av alla 

som är intresserade av delaktighet som 

teoretiskt begrepp och rättighet, men framförallt 

som stöd för att utveckla likvärdiga villkor och 

delaktighet för elever med funktionsnedsättning.

Stödmaterial
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https ://webbut iken.spsm.se/delakt ighet-ett-arbetssatt- i - sko lan/

Delaktighet - ett arbetssätt i skolan finns att beställa i SPSM:s webbutik. 
I webbutiken finns skriften också som pdf för nedladdning. 
En tillgänglig pdf finns också att tillgå, som fungerar för den som behöver få pdf-en 
uppläst och/eller använder kontaktstyrning.
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Reportage från Felicia

Nu             är              Felicia Svensson            här              igen!

Det           är          ett            tag             sedan              jag               skrev                 i

        Blissbulletinen.               Så           nu          ska             jag                     försöka

      berätta          vad som      hänt                i                  mitt                liv                 sedan

              Hej!

B

FS
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    sist.                Jag                var           på                         praktik                            i 

     Lerberget                 på            ett                 dagcenter.

 Jag                    besökte       också         många          olika             platser.

L

   Jag                 visade                       bliss                  för              personalen

  och        tillverkade                infoband               till            barn.

BLISSBULLETINEN sommaren 2018 13



  tillsammans      med          två      assistenter.

       Vi                     solade                   mycket           men 

      det           regnade       också.             Det           var             jätteroligt!!!

M
     I               förra veckan             var              jag               på                      Mallorca

Reportage från Felicia
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  tillsammans      med          två      assistenter.

       Vi                     solade                   mycket           men 

      det           regnade       också.             Det           var             jätteroligt!!!

     I               förra veckan             var              jag               på                      Mallorca

Vid poolen på Mallorca
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Reportage från Felicia

h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m / w h e e l i e g a l /

16



   Vill                      du                se            fler                foton?

       Besök            min                 Instagram-sida “Weeliegal”.

     Glad                        sommar                    från     Felicia Svensson

    Nu            har              jag                inte           mer         att             skriva.

FS
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Via supporten i Bliss Online kommer ofta frågor kring hur egna blissord kan 
skapas till en elev. 
Under menyerna blisskarta, standardkarta och blissord dyker 1-2 flikar upp 
på vänsterkanten. 
Klicka på fliken ”Skapa blissord” för att komma till verktygsdelen där 
blissorden skapas. 

Egna bl issord

Bliss Online

Fliken 
“Skapa blissord”

h t t p s : / / w w w. b l i s s o n l i n e . s e / c h a r t
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Utgå från befintliga 
begrepp eller blissord 
exempelvis “kurs+bliss”.

Använd blissformspaletten
och skapa en ny symbol 
från grunden. Dra och 
släpp från paletten till 
formen. 

Utgå från ett eller 
flera befintliga begrepp 
och redigera. Former eller
symboldelar kan flyttas 
runt eller tas bort genom 
att dra eller släppa. Delar 
kastas genom markera, dra 
och släpp utanför rutnätet.

1 . S k a p a

BLISSBULLETINEN sommaren 2018 19



2 . S p a r a

Bliss Online

Spara det nya bliss-
ordet som till exempel 
“blisskurs” och klicka 
på “Lägg till”.

Välj ordklass, till 
exempel “substantiv”.
Klicka därefter på 
“Spara ändringar”.

Klicka på knappen 
“Använd” för att 
använda ditt nya 
blissord direkt.

Det nya blissordet sparas till ditt personliga moln och är färdigt att 
användas i kartor eller i blissordbehandlaren. Framför de egenskapade 
blissorden syns sedan ett litet gem, så att de kan särskiljas från de 
auktoriserade blissord som ingår i symbolbasen. Egenskapade ord 
finns enbart i ditt eget moln och kan inte användas av andra som har 
abonnemang på Bliss Online. Egenskapade blissord kopplas till ditt 
personliga abonnemang.
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3 . A n v ä n d

Är det nya blissordet sparat utifrån ordklass, går det sedan enkelt att böja det med 
grammatik i blissordbehandlaren. 
Vid användning av egenskapade ord med grammatik saknas det text under blissordet 
på böjningsformerna.  Det beror på att det inte finns någon grammatikresurs kopplad 
till de egenskapade orden. Egenskapade blissord går att använda med internationell 
blissgrammatik eller grammatik som är anpassad till det svenska språket.

Skriv in det egna
blissordet i 
blissordbehandlaren.

Klicka på själva
blissordet.

Välj “Visa böjningar”.

Klicka på den 
böjningsform,
exempelvis plural, 
som du önskar 
använda.
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Trädgårdshallon
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ELEVUPPGIFTER
Facit finns längst bak på sidan 36-37.

2

3

1
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luftballong ballong

flygplan

3 hör ihop - 1 ska bort

helikopter

ELEVUPPGIFTER



   Vad          tror             du?

    Vilka       saker    hör ihop? Vilken     sak      ska          du

   ta bort        från        hyllan?

apelsin

grapefrukt ananas

  clementin

1
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Vardagsrums-bliss

1 2

3 4

5 6

7 8

9

ELEVUPPGIFTER
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Placera rätt blissord på 
rätt plats i bilden.

1
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2018-05-08 lok tåg leksaker järnväg fordon.jpeg

https://drive.google.com/drive/u/1/recent 1/1

2018-05-08 boll leksaker lek.jpeg

https://drive.google.com/drive/u/1/recent 1/1

2018-05-08 bil.jpg

https://drive.google.com/drive/u/1/recent 1/1

Para ihop rätt bild med rätt blissord.

ELEVUPPGIFTER
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2018-05-08 nalle.jpg

https://drive.google.com/drive/u/1/search?q=nalle 1/1

2018-05-08 vagn.psd

https://drive.google.com/drive/u/1/search?q=vagn 1/1

2018-05-08 gunga.psd

https://drive.google.com/drive/u/1/search?q=gunga 1/1

1
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 Om             jag            har          ordet                    tidtabell             och          tar bort

 Om             jag            har          ordet                   stadsdel                   och         tar bort            

stad                        -    vilket         blissord          blir                det      då?

tidtabell

staddel

tabell         -    vilket         blissord          blir                det      då?

UPPGIFT 2

UPPGIFT 1

Vad blir kvar?

ELEVUPPGIFTER
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  Om            jag            har         ordet               samlingsplats         och          tar bort

   plats     -      vilket         blissord          blir              det      då?

  Om            jag            har          ordet                 bilbana           och          tar bort

   bana    -   vilket         blissord          blir               det      då?

samlingplats

bilbana

UPPGIFT 4

UPPGIFT 3

2
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Skolmat

Hitta gömda blissord

Skolmat förekom i olika former lokalt redan under slutet 
av 1800-talet. Enskilda skolor, kommuner eller 
organisationer serverade skolmat där det ansågs behövas. 
Det var dock först i början av 1900-talet som skolmat 
på allvar började diskuteras som en del av skolans ansvar. 
Storstäderna och de norrländska kommunerna var tidiga 
med att tillhandahålla skolmat till eleverna i större skala.

Från och med 1938 kunde kommunerna söka statsbidrag 
för att anordna skolmat för sina elever. Den stora 
förändringen kom 1946, då alla kommuner kunde få 
statsbidrag om de bara uppfyllde de krav som ställdes.  
Villkoren innebar att alla elever i grundskolan oavsett 
behov skulle få skolmat gratis.

Wikipedia

Skolmeny 1956

 Måndag Risgrynsgröt med   

  mjölk och grovt  
 

  bröd.

 Tisdag Köttbullar, så
s, potatis  

  och råsallad
.

 Onsdag Stekta fiskbullar med 

  potatis.

 Torsdag Griljerad fläskkorv  

   med sås och pot
atis.

 Fredag Pölsa.

 Lördag Plommonkräm med  

  mjölk och rågbull
e  

  med ost.

ELEVUPPGIFTER
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2
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Sudoku och en GrubBliss

ELEVUPPGIFTER

3434



Har               inga           fötter

men         kan              gå                ändå.

Har               inga           händer

men         kan            slå            ändå.

Vad             kan          det          vara?

3
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1

1

Vardagsrums-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.

   bil              boll             tåg

  gunga                  vagn                 nalle

Facit

1

2

7

6

3

4

5

8

9

ELEVUPPGIFTER
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tid

samling bil

del

3

Sudoku

2

                   GrubBliss
Klockan

Hitta gömda blissord

Uppgift 4

Uppgift 2

Uppgift 3

Uppgift 1Vad blir kvar?

FACIT
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vintern 2018

kommer

Nästa nummer 
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