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Den blomstertid nu kommer...

Kära läsare
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År 2020 har hitintills präglats av stora förändringar, som för något halvår sedan var svåra 
att föreställa sig. Men i förändringens tider är det ändå mycket som består. Naturen har till 
exempel vaknat till liv i vanlig ordning med grönska, fågelkvitter och doftande blommor.  
Även det efterlängtade ljuset är tillbaka och snart kan vi njuta av ljumma kvällar. 

Något som även består i dessa tider är Blissbulletinen. I detta nummer görs en historisk 
tillbakablick på innovation och tekniklösningar för bliss. På sidan 12 kan du läsa om några 
av pionjärerna.

Vår egen Blissbulletin-reporter, Felicia Svensson, har gjort ett reportage om föreningen DHR 
som hon är aktiv i (DHR -Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet). Läs om föreningens 
viktiga arbete i Sverige. 

Ovanligt många reportage från elever har kommit in till detta nummer. Det uppskattas 
verkligen av redaktionen! Läs de spännande reportagen som handlar om skolan, om en 
lägervecka, om en resa till Turkiet, om katten Leo på djursjukhuset och om filmskaparen 
Hayao Miyazaki. 

Som vanligt finns en spännande elevbilaga med nya kluriga elevuppgifter på bliss. Hitta 
blissord bland hus och gator i stads-blissen, leta efter gömda blissord på skolgården 
eller klura ut svaret på grubblissen. 

Välkommen till ett nytt läsvärt nummer av Blissbulletinen!
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I början på 1980-talet utvecklades en 
spännande produkt - Talking BlissApple av 
Vanderheiden & Kelso på Trace Research 
and Development Center vid universitetet i 
Wisconsin–Madison. En särskild numeriskt 
uppbyggd display användes. Symboler matades 
fram med hjälp av tresiffriga koder som 
genererade blissymboler på en TV-monitor. 
Siffrorna i koden representerade sida, rad 
och kolumn. Exempelvis utgjorde siffrorna 
2 (sida) 2 (rad) 1 (kolumn) 2-2-1 tillsammans 
symbolen se. Varje symbol fick på så sätt en 
särskild rörelse beroende på ordningen på 
sifforna – inte olikt hur 4-siffriga koder används 
för bankomatkort, där de flesta kommer ihåg 
rörelsen snarare än siffrorna.

I Sverige fanns ett helt forskarteam på Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm som 
utvecklade banbrytande produkter inom olika 
projekt. Sheri Hunnicut med flera intresserade 

sig för att utveckla ett talande blissystem. 
Inspirerade av den franska produkten Sahara II 
som kom 1979, utvecklades 1982 det 
elektroniska blissbordet Bliss-talk för svenska 
bliss-användare. Blissbordet var så pass stort 
att det rymde en större blisstandardkarta med 
ca 500 symboler.  

Blissbordet kunde kopplas till en Apple II-dator. 
På så sätt kunde blissanvändarna skriva med 
symbolerna via blissbordet, få dem upplästa 
med hjälp av en extern talsyntes, och sedan 
skriva ut symbolerna. Blissbordet kunde till viss 
del även använda bliss med grammatik som var 
anpassad till svenska.

Några år senare utvecklade Ulla Lagerman på 
Chalmers tekniska högskola programmet 
OmniBliss. Det påminde om Talking BlissApple. 
Omnibliss gjorde det också möjligt att skriva 
med blissymboler.

Att skriva med symboler, som exempelvis i Bliss Onlines ordbehandlare, är ingen 
nymodighet. Redan under 1970-talet föddes de första små prototyperna till att kunna 
skriva med symboler. Det har funnits många idéer och många innovationspionjärer 
som intresserat sig just för bliss. Vissa produkter har varit användarvänliga och 
framgångsrika – andra lite mer komplicerade. I det här reportaget görs en tillbakablick.

Skriva med  blissymboler

Text: SPSM

Fotografi: ur AKK i ett historiskt perspektiv

REPORTAGE
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Ta l k i n g  B l i s s A p p l e

Blissymbolen “Se” 
har koden 2-2-1 

Steg 1:  
Val av sida (2) 

Steg 2:  
Val av rad (2)

Steg 3:  
Val av kolumn (1)

Skriva med  blissymboler
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Min skola

 Min                     skola

  I            Frölundaskolan Bräcke         finns      det        7                   klasser

  i                        skolan.

 Assistenten hjälper      mig          att                   rita                   en            bild.

  Skolan                            är                  rolig               tycker         jag.

  Hälsningar               David

D

FB
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 Assistenten hjälper      mig          att                   rita                   en            bild.

Foto: Maria Berntsson

Min skola
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Reportage - från Felicia

  Hej!                   Nu      är        jag        här      igen!

Tidigare har      jag    berättat   om    en          utflykt             med       min        förening

 en      förening         för   personer med  funktionsnedsättning.   Vi             brukar             träffas

 varje       tisdag       för      att       träna.    Det     gör       vi             i           en bassäng   på

sjukhuset. Det   är      en     slags       rehab.      Jag           brukar          göra   benböj,

 gå            fram      och   tillbaka   och      simma         på      rygg      samt     ge       High   five

  som    heter     DHR.       Nu     tänkte     jag      berätta    lite    om      DHR.         DHR          är

DHR DHR DHR
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DHR DHR 1924 DHR

DHR

DHR 300

 till    andra    medlemmar.       Alla            medlemmar        i            DHR            brukar

 träffas         för      att    hitta på  olika         utflykter            som       teater.

 är      en   förkortning av    Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet.         DHR      kämpar

mot     all         slags      mobbing   mot personer  med   funktionsnedsättning.    Att    vara

  medlem              i            DHR         kostar           300         kronor           per           år.        Men

 vid     alla           utflykter              får          vi         medlemmar         bra             priser         för

 Nu   ska      jag      berätta  om     DHR.          DHR      skapades        år 1924.               DHR

DHR
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Reportage om DHR

att      alla          ska     kunna         följa           med.   Hos      oss       på        DHR         är

   alla                i           alla       olika          åldrar                välkomna.        Jag       tycker  om

 träna    så        jag           blir            rörligare         och     inte        får             ont          så

 ofta.          På      så       vis          kan      jag      också    behålla rörligheten      i         kroppen

 under    vintrarna.           Vi        har   också            julbord                på       DHR.          DHR       gör

det     lätt       för      mig       att          träffa            nya      personer  med funktionsnedsättning 

    DHR        och     tycker om   att     det    finns   för     att     då        kan       jag       bada    och

DHR

DHR

DHR DHR
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som     mig.      Det    tycker      jag         är          roligt           att      det    finns   för        oss

med  funktionsnedsättning.

 Hej då               från     Felicia

F

Läs mer på DHR:s webbsida 

www.dhr.se

Upptäck även deras podd - Hur tänkte ni nu?

https://soundcloud.com/user-152045771
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Leo på djursjukhuset

 När                min           katt            åkte          till          djursjukhuset

    Jag           har       en         katt          som         heter           Leo.                 Han           är

mamma   hade   tappat      på        golvet.      Då         fick             vi             åka            till

djursjukhuset            Blå                   stjärnan.      Veterinären           röntgade                    Leos

  mage.             Allt          såg          bra                      ut.

Skrivet       av     Valentina

   mycket             busig.               En         dag           åt          han          ett         snöre         som

L

L

V
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Buskatten Leo

Min katt
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Reportage om Hayao Miyazaki

 Personen som     gör        tecknad film                 heter     Hayao Miyazaki.

   Han           är         78         år              gammal.         Han         tycker om    flygplan.  Därför

har       han       dem        i                      filmer.                   Han                ritar                 två

nästan likadana luftskepp     i           två    olika                filmer.                     Han        har

gjort     TV-serier.   En      heter                       Heidi.                        Jag            föreslår      

att          ni           ser               filmen                    Kikis expressbud.            Han

H

78

H

K
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  vill             inte        sluta       göra              filmer                   för       att      det      är

 så           roligt.             Han          bor             i                      Tokyo                   som       är

    i                     Japan.  Skrivet     av  Elis Melander 

T

E

Hayao Miyazaki och hans animerade figurer
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Min lägervecka

   Min                      lägervecka

     I                somras               åkte           jag        och        min              kompis            på

  läger                                  i                  Halmstad.               Vi          var        där           i

  fyra dagar.     Det     var            roligt.            Vi           åkte         till       ett            stall.

 Min              kompis                  red                där.        På     kvällen    såg           vi           på

 filmen                    Bortspolad.               En       av   dagarna     åkte           vi          till

H

B
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Skrivet      av    Maija Skjöld

M

 ett           badhus                och     badade.

Halmstad badhus
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Min resa till Turkiet

  Min         resa        till                    Turkiet

     I                         Turkiet                         träffade            jag         många    släktingar        och   

badade       i                 poolen.                 Mammas      bror,            jag         och       min

 bror           har        åkt         till                  Turkiet                      med     flygplan.         Vi 

 träffade         många      släktingar.          Vi         var        på          tivoli           och

 restaurang.          Vi            åt       mat     från                 Turkiet                  som      heter

20



  köfte.       Vi       badade          i             hotellets              pool.    Den  var          lagom

  varm   och        jag     simmade.         På           hotellet          var      det      god        mat.

 Vi           åkte       till                    Turkiet                          sommaren 2019.

 Hälsningar              Melek

K

M

2019
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Sommaräventyr väntar
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ELEVUPPGIFTER
Facit finns längst bak på sidan 36-37.

2

3

1
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hårborste tandborste

ryktborste

3 hör ihop - 1 ska bort

toaborste

ELEVUPPGIFTER



   Vad          tror             du?

  Vilka         saker    hör ihop? Vilken     sak      ska          du

   ta bort        från        hyllan?

drake

fjäril bi

fluga

1
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Stads-bliss

1 2
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7 8

10 11
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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                      cykelhjälm               och        tar bort

 Om             jag            har          ordet                   simbassäng               och         tar bort            

bassäng    -     vilket         blissord          blir                det      då?

cykel

sim(ning) bassäng

cykel        -      vilket         blissord          blir                det      då?

hjälm

UPPGIFT 2

UPPGIFT 1

Vad blir kvar?

ELEVUPPGIFTER
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  Om            jag            har         ordet                    blomkål             och         tar bort

    kål        -          vilket         blissord          blir                det      då?

  Om            jag            har          ordet                      mataffär              och          tar bort

   mat     -   vilket          blissord           blir               det      då?

blom(ma)kål

 mataffär

UPPGIFT 4

UPPGIFT 3

2
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Sommarlov

Hitta gömda blissord

Barnen leker på skolgården, men snart 
väntar sommarlov för alla elever i Sverige. 
Sommarlovet är långt och det börjar i juni. 
På 1800-talet började alla barn i Sverige 
gå i skolan, men många behövde hjälpa 
till med jordbruket på sommaren. Därför 
behövdes det ett långt sommarlov.
 
Australien ligger på andra sidan jordklotet 
och där är det vinter när vi har sommar. I 
Australien börjar sommarlovet i december. 
Därför firar de jul på sitt sommarlov.

ELEVUPPGIFTER
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2
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Sudoku och en GrubBliss

ELEVUPPGIFTER
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Vad               kan         det        vara?

Är           inte            drottning.

 Är           inte            kung.

 Är          inte            prinsessa       eller           prins,

men       har       ändå           krona.

3
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1

1

Stads-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.

    buss                      cykel                 moped

    flygplan       luftballong         helikopter

Facit
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ELEVUPPGIFTER
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hjälm

blom(ma) affär

sim(ning)

3

Sudoku

2

                   GrubBliss
Ett träd

Hitta gömda blissord

Uppgift 4Uppgift 3

Vad blir kvar? Uppgift 1 Uppgift 2

FACIT
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   vintern 2020

kommer

Nästa nummer 
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