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Efter en rekordvarm och intensiv sommar var det inte så svårt att välkomna höstmörkret och lite 
kyligare temperaturer. Några läsare kanske till och med har fått uppleva lite snö, medan huvud-
staden fortfarande har några enstaka gula höstlöv kvar på träden. Ännu ett år börjar gå mot sitt 
slut och då är det i vanlig ordning dags för ett nytt nummer av Blissbulletinen. 

I det här numret finns ett reportage om prövning av barnets bästa. I mars gjordes en ny 
översättning av barnkonventionen och nu i höst kommer ett nytt material som ger vägledning i 
hur barnets bästa kan prövas. Läs mer om detta på sidan 6.

Nästa reportage kommer från Frölundaskolan Bräcke i Göteborg. Läs om deras spännande NO-, 
svenska- och bildprojekt som slutade i utgivning av böcker på bliss. Det finns många intressanta 
tankar och reflektioner från eleverna att ta del av.

Vår egen Blissbulletin-reporter, Felicia Svensson, är tillbaka igen och skriver bland annat om hur 
det är att flytta hemifrån. Blissbulletinen har också fått en ny reporter - Wilhelm. Läs om  hans 
funderingar kring bliss som ämne i reportaget.

Med i detta nummer finns i vanlig ordning en elevbilaga med nya kluriga elevuppgifter 
på bliss. I mataffären får du leta rätt på blissord och på ladugårdsbacken finns gömda symboler.

Välkommen till ett nytt läsvärt nummer av Blissbulletinen!

BLISSBULLETINEN VINTERN 2018
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I mars 2018 kom en ny översättning av 
barnkonventionen till svenska. Utöver rent 
språkliga ändringar har en del begrepp som 
tidigare varit svår tolkade förtyd ligats. Beslut 
om barnets bästa i artikel 3 skrevs i tidigare 
översättning som ”ska komma i främsta 
rummet” men har nu ersatts med ”ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa”. 
Original texterna till kon ventionen är de som 
föreslås vara gällande som svensk lag och den 
svenska över sätt ningen ska fungera som hjälp
medel vid tolkning. Så här står det nu i den 
nya översättningen: ”Vid alla åtgärder som 
rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 
administrativa myndigheter eller lagstiftande 
organ, ska i första hand beaktas vad som 
bedöms vara barnets bästa.”

Många remiss instanser är mycket positiva till 
förslaget att barn konven tionen ska bli lag. Det 
stärker barns rättsliga ställning och förtydligar 
att barn konven tionen måste beaktas och 
tillämpas vid alla beslut som rör barn.
Förslaget har dock varit kontroversiellt. Det är 
framför allt domstolarna och rätts vårdande 
myndig heter, som ser svårigheter med detta.

Regeringen har därför gjort förtyd liganden och 
presenterar nu ett uppdaterat genom arbetat 
förslag om hur förändringen kan genomföras.

Det behövs mer stöd för att principen om 
barnets bästa ska få det genomslag som
den bör ha. I samband med den nya 
översättningen har Barnombudsmannen därför 
gett ut ett nytt stödmaterial kring prövning av 
barnets bästa. 

Nu har det gått 19 år sedan alla länder röstade för barnkonventionens antagande i 
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Idag har nästan alla länder ratificerat 
barnkonventionen. Sverige tar nu nästa stora steg och följer grannlandet Norge. Den 1 
jan 2020 ska barnkonventionen bli lag. 

Prövning av    barnets bästa

Text: SPSM/BO
Fotografi: SPSM

REPORTAGE
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Prövning av    barnets bästa
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Barnets bästa har tre dimensioner: 
• Rättighet - att barn har rätt att få sitt bästa prövat i alla beslut 
och åtgärder som rör ett enskilt barn eller barn som grupp. 

• Grundläggande tolkningsprincip – välj den tolkning där du bäst tillgodoser 
barnets bästa.  Att det är en rättslig tolkningsprincip betyder att om det är 
möjligt att tolka en regel på olika sätt ska den tolkning som mest verkningsfullt 
tillgodoser barnets bästa ha företräde.

• Ett tillvägagångssätt – vägs mot andra intressen.
Barnets bästa som tillvägagångssätt innebär att de beslut som påverkar barn 
ska föregås av en bedömning av vilka konsekvenser beslutet kan få för det 
enskilda barnet eller frågor som rör barn i grupp. Beslutsfattaren behöver 
motivera vad som är barnets bästa. Det räcker inte med att säga att barnets 
bästa beaktats utan det måste kunna visas hur prövningen gjorts och hur barnets 
bästa bedömts. Det är således viktigt att dokumentera besluten och att 
återkoppla till det enskilda barnet eller en grupp av barn.

Barnombudsmannen har tagit fram en process i 7 steg som är baserad på den 
allmänna kommentaren från FN:s barnrättskommitté och anpassad utifrån 
Barnombudsmannens erfarenheter och kommentarer från olika verksamheter.

Läs mer om prövning av barnets bästa på
https://www.barnombudsmannen.se/

barnets 

rätt

En rätt ighet 
med f lera dimensioner

REPORTAGE
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De sju stegen i processen

1. Beskriv ärendet där beslut ska fattas.

2. Lyssna till barnet eller barnen.

3. Inhämta kunskap.

4. Låt barnkonventionen vägleda.

5. Ta fram handlingsalternativ och analysera konsekvenser.

6. Bedöm barnets bästa och fatta beslut.

7. Återkoppla och utvärdera.

BLISSBULLETINEN vintern 2018 9



Onlin
e workshop

T h e  S t r u c t u r e  o f  B l i s s y m b o l i c s

Uppsala universitet satsar på blisspråket

Bliss är en viktig form av AKK och 
dessutom ett språk. Det kräver 
lite mer än bara ett par timmars 
introduktion. Universitetet har spelat 
in en serie lektioner (workshops) 
som handlar om blisspråkets 
struktur. De blev färdiga våren 2018. 
De nio lektionerna finns nu på nätet 
tillgängliga för alla.  Till lektionerna 
finns arbetsblad att ladda ner.  Varje 
lektion tar ca 30 minuter.

Lektionerna finns på Uppsala 
universitets egen kanal Medfarm Play 
och kursen heter The Structure of 
Blissymbolics in nine workshops. 

Det är Margareta Jennische, 
docent vid Institutionen för 
neurovetenskap, logopedi, som håller 
i onlineworkshopen.
Lektionerna är på engelska, men det 

är enkel engelska. Första lektionen 
inleds med en kort historik om den 
första tiden när bliss upptäcktes och 
började användas som AKK i Canada. 
Den sista lektionen slutar med 
reflektioner över sambanden mellan 
Bliss och språkutveckling hos barn.

Lektionerna ersätter inte 
de grundkurser i bliss som 
finns exempelvis på SPSM. 
Kursen innehåller således inte 
metodmaterial och är inte heller 
tänkt som stöd till skola, familj eller 
habilitering och tar inte upp vad som 
behövs för att blisskommunikationen 
skall bli framgångsrik för en elev. 
Lektionerna är istället ett 
komplement till grundkurserna 
för den som vill repetera eller 
fördjupa sig extra i själva språkets 
uppbyggnad. 

Utbildning
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https ://media .medfarm.uu.se/play/v ideo/7849

The Structure of Blissymbolics - workshop 

finns på https://media.medfarm.uu.se
Sök på ”bliss” i sökrutan.

Eller använd direktlänken här:
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Reportage från Felicia

Felicia Svensson       här              igen!

Senaste             nytt                 från              mig              är            att             jag                har

 flyttat                               hemifrån                        under                 sommaren.

      Det           är                     roligt                       att            ha              fått

              Hej!

F

12



    en               egen                     lägenhet.

    Jag                  kan          bestämma         själv.

egen

bostad

det

är

viktigt
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         en           resa              till                        Cypern.

          Vi                  badade         mycket.

          Tack                          från              mig!

       I                                 höst                     var              jag               på

Reportage från Felicia

C
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         en           resa              till                        Cypern.

          Vi                  badade         mycket.

          Tack                          från              mig!

       I                                 höst                     var              jag               på

Vid poolen på Cypern
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Utgångspunkten var gemensam för eleverna. De 
skulle skriva om vilken miljö djuren lever, vad de 
äter och om deras ungar. Valet att begränsa på 
detta sätt var att även lägga en didaktisk grund 
för att kunna resonera om likheter och olikheter 
mellan djur här och i andra länder. 

Samtidigt som faktainhämtning pågick började 
arbetet med de två böckerna. Ett centralt val för 
eleverna var om det skulle bli en faktabok eller 
en sagobok. Bokgenrer var en aktuell fråga som 
diskuterades i klassrummet just då. Det lästes 
även en hel del sagor och faktatexter inför 
projektet och därefter började eleverna arbeta 
med olika textavsnitt. 

I bildundervisningen kopplades textarbetet ihop 
med bokens bildinnehåll. Eleverna målade olika 
naturtyper med foton som inspiration. Detaljer 
som pälsmönster iakttogs och till sist gjordes 
plats i bilderna för text och pratbubblor. 

Allt skannades in, bearbetades och 
sattes ihop till en bok med hjälp av olika 
datorprogram. Eleverna var delaktiga i alla 
steg i framställningsprocessen och var och en 
skapade egna sidor till boken. Både de egna 
och klasskamraternas bilder användes som 
illustrationer.

När boken väl hade slutbearbetats med 
korrekturläsning, layoutarbete och titelsättning  
tillverkades varje bok i en mindre upplaga. 
Några böcker ur upplagan gick till för eleverna 
särskilt viktiga personer och några exemplar 
delades ut till andra klasser. Ett exemplar 
av varje utgiven blissbok gick till Frölunda 
bibliotek. I samband med detta blev det 
festligheter i form av ett releaseparty där 
eleverna själva fick lämna över böckerna till 
biblioteket. Nu står de helt unika blissböckerna 
där på en hylla och stoltserar är tillgängliga 
för allmänheten. 

Under läsåret 201718 arbetade två klasser på Frölundaskolan Bräcke med djur och natur i 
NO. Samtidigt pågick bokläsning i svenskan och berättande bilder i bildämnet. Utifrån detta 
bestämde sig klasserna för att göra ett gemensamt tema där eleverna fick lära sig om djur 
i Sverige och djur i Afrika. Det blev ett spännande projekt med mycket aktivitet och glädje i 
klassrummet.
Text: SPSM/David Thorburn
Fotografi: Frölundaskolan Bräcke

Elever gör egna bliss-böcker

REPORTAGE
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Om räven

Elever gör egna bliss-böcker
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Va d  t y c k t e  e l e v e r n a ?

Hur var det att skriva en bliss-bok? Berätta lite om det.

Det var roligt att 
skriva en blissbok. Vi 

hade både bliss och 
bokstäver i boken.

Det var roligt 
att skapa en 
egen text.

Det var 
roligt men 
lite svårt. 

Det var svårt 
att komma 
på saker att 

skriva.

Det var kul att 
måla bilderna men 
svårt att klippa ut 

bilderna.

Frölundaskolan Bräcke är en skola i Göteborg för elever med stora behov av stöd inom kommunikation och 
motorik. Sammanlagt deltog 11 elever i två klasser i bokprojekten. Båda klasserna är åldersblandade och läser 
enligt grund- och grundsärskolans kursplaner.  Två tredjedelar av eleverna använder bliss. Tre nya elever har 
börjat i klassen sedan böckerna kom ut. De nya eleverna har till detta reportage fått intervjua de elever som 
deltog i bokprojekten. Här är elevernas röster.

REPORTAGE
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  Jag        gillar           att     skriva      bok!    Det        roligaste             var     att    arbeta med datorn.

Jag      tyckte om       allt.     Det     var        trevligt         och        roligt            för

  vi             i                 skolan           arbetar       bra.                    
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Vill du göra 
en bok till?

Var att svårt att 
måla bilderna i 

boken?

-Nej, inte så svårt. Vi 
behövde bara färg och 
penslar.

-Ja, en om elefanter, 
giraffer och lejon.

REPORTAGE
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Vill du göra
en filmatisering

av boken?

-Ja!!!
Det vore jättekul!

Kanske blir vi
film???

BLISSBULLETINEN vintern 2018 21



Reportage från Wilhelm

 Jag            bor              i                  Stockholm                   och        jag       pratar   med

   bliss.                Jag          har      precis           tagit                studenten              vid

     riksgymnasiet                     för   rörelsehindrade (RgRh)  och      nu          försöker

       jag        arbeta    för att         bliss              kan           bli              ett         ämne

             Hej!               Jag           är       en      kille     som       är        21      år.

S
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    i                     skolan                  med          betyg.               Det        är      konstigt

att         alla              har              svenska               och                    engelska

men   att              bliss           som      används   av  väldigt många som   kommunikation

inte          kan    väljas    som          ämne.           Bliss           är        ett  användbart språk

att            lära sig.         Det       är        endast     det   kommunikationssättet   som

BLISSBULLETINEN vintern 2018 23



Reportage från Wilhelm

  på        jorden.    Hur        kan        det      vara     så      att          vi            som     använder

   bliss                  inte       undervisas             i            det           i                    skolan?

    Jag         har       gjort         en          film                    där        jag          berättar  mer     om

         bliss                 och     gör       en      intervju         med  ordföranden           i

   är        universellt        och     som        kan     användas         i              alla        länder
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    gärna    på           filmen!                Det     skulle        jag               uppskatta!

           Med         vänlig           hälsning,

    riksförbundet  (RBU)     för       rörelsehindrade     barn       och          ungdomar.      Titta

https://www.youtube.com/watch?v=4vI_FQAFt0w

Wilhelm Rapp

WR
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Labyrint
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ELEVUPPGIFTER
Facit finns längst bak på sidan 40-41.

2

3

1
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flicka bebis

vuxen

3 hör ihop - 1 ska bort

pojke

ELEVUPPGIFTER



   Vad          tror             du?

    Vilka       saker    hör ihop? Vilken     sak      ska          du

   ta bort        från        hyllan?

torsk

manet krabba

  mussla

1
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Varuhus-bliss

1 2

3 4

5 6

7 8

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                      gastub               och          tar bort

 Om             jag            har          ordet                  grävmaskin          och         tar bort            

maskin           vilket         blissord          blir                det      då?

gastub

grävamaskin

   gas              vilket         blissord          blir                det      då?

UPPGIFT 2

UPPGIFT 1

Vad blir kvar?

ELEVUPPGIFTER
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  Om            jag            har         ordet                  handdocka           och          tar bort

   docka              vilket         blissord          blir              det      då?

  Om            jag            har          ordet                 mjukost            och          tar bort

   ost       vilket         blissord          blir               det      då?

handdocka

 mjukost

UPPGIFT 4

UPPGIFT 3

2
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Granen

Hitta gömda blissord

Dekorerade granar inomhus dök 
först upp i norra Tyskland under 1400- 
och 1500-talen. De sattes upp i olika 
hantverksskrån och gillen i deras 
skråhus. Granarna kläddes bland 
annat med godis som barnen fick äta 
av och skråets medlemmar dansade 
runt granen.

I början av 1700-talet dyker granen 
upp i protestantiska välbärgade hem i 
tyska städer.  Vid slutet av 1700-talet 
finns dokument som visar att vaxljusen 
har börjat användas som dekorationer 
i julgranar. 

I Sverige finns inomhusgranen sedan 
1740-talet hos välbärgade familjer. 
Benämningen “julgran” börjar dock 
inte användas i svenskan förrän på 
1840-talet.

Wikipedia

ELEVUPPGIFTER
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2
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Sudoku och en GrubBliss

ELEVUPPGIFTER
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Flera         har      hört          mig

men        ingen        har        sett         mig.

Jag          svarar              aldrig

ifall         inte         någon     talat      till          mig        först.

Vad           är           jag?

3
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1

1

Varuhus-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.

   linjal                     bok                        penna

hörlurar                klocka         robot                     

Facit

1

2

7
6

3

4

5

8

2

ELEVUPPGIFTER
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tub

hand mjuk

gräva

3

Sudoku

2

                   GrubBliss
eko

Hitta gömda blissord

Uppgift 4

Uppgift 2

Uppgift 3

Uppgift 1Vad blir kvar?

FACIT
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sommaren 2019

kommer

Nästa nummer 
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