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Ännu ett år börjar gå mot sitt slut. 2020 blir nog ett alldeles speciellt år som 
de flesta på olika sätt kommer att minnas länge – ett år med stora förändringar 
samtidigt som mycket också består. Blissbulletinen är ett lysande exempel på detta 
och kommer som vanligt på besök till alla prenumeranter även denna vinter. 

I detta nummer av Blissbulletinen finns det möjlighet att upptäcka bliss ur 
en lingvists synvinkel i reportaget om Alice i Underlandet på bliss. Läs om 
språkforskaren Michael Everson och hans fascination för språk och bliss på 
sidan 6.

Blissbulletinens reporter Felicia har skrivit ett långt resereportage om sin 
klassresa till Krakow. En resa som bjöd både på smakupplevelser i en saltgruva 
och allvar vid ett besök i Auschwitz. Det fanns även andra saker att upptäcka i 
Krakow. Läs mer i det spännande resereportaget på sidan 10. 

Vinterns elevbilaga är späckad med nya kluriga elevuppgifter på bliss. Gå på 
julmarknad och leta efter gömda blissord, para ihop blissord med frukter och
titta in i vardagsrummet och försök hitta användbara symboler på bliss.

Välkommen till ett nytt läsvärt nummer av Blissbulletinen!

BLISSBULLETINEN VINTERN 2020
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Michael Everson föddes i USA men flyttade till 
Irland som ung och stannade sedan kvar där. 
Han är lingvist, vilket innebär att han har 
kunskap om hur språk är uppbyggda, vilka 
likheter och skillnader som finns mellan olika 
språk samt hur språk uppstår, förändras och 
försvinner. Lingvistik är vetenskapen om det 
mänskliga språket och hur människor använder 
språk för att kommunicera med varandra. 
–Alla språk är vackra, säger Michael, och menar 
att språk och kommunikation är det som gör 
oss till dem vi är. Michael är expert på skrift-
språk och han arbetar bland annat med att 
koda olika språks alfabet och symboler.

Michael kom i kontakt med bliss 1998 när 
ISAAC-konferensen hölls i Dublin.  Där träffade 
han personer inom BCI som också blev hans 
vänner.

Just nu skriver Michael på en avhandling om 

bliss. Han vill visa att bliss är ett riktigt språk, 
och det ska han bland annat göra genom att 
använda sig av översättningar till bliss. 

En del av avhandlingen handlar om att koda 
bliss i Unicode. Det innebär att man ska kunna 
skriva blissymboler med hjälp av tangentbordet 
på en dator, ungefär på samma sätt som man 
kan använda tangentbordet till att skriva bok-
stäver. Michael tänker sig att bliss kommer att 
få höjd status om han kan visa att det är ett 
riktigt språk. Han har precis börjat skriva på 
avhandlingen och han ska hålla på i tre år.

Michael arbetar också med att översätta den 
mycket välkända barnboken Alice i Underlandet 
till bliss. Än så länge har han översatt två 
kapitel. Han tycker att det är väldigt roligt att 
få arbeta med översättningen av Alice i Under-
landet till bliss eftersom det är ett språk han 
är mycket förtjust i.

Går det att översätta Alice i Underlandet till bliss? Blissbulletinen har intervjuat 
Michael Everson som gett sig på detta spännande och utmanande uppdrag. Michael är 
särskilt intresserad av minoritetsspråk och i synnerhet deras skriftspråk, det vill säga 
hur språken representeras av bokstäver eller symboler. Bliss är ett av de språk som 
han är särskilt intresserad av.  

Alice i Underl andet på bliss 

Text: Birgitta Vahlén/Mirella Hautala
Fotografi: evertype.com

REPORTAGE
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Michael Everson

Alice i Underl andet på bliss 
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Alice i Underlandet

blissnamn

flicka önskan

kunskap

Man måste tänka lite extra när Alice i Under-
landet ska översättas till bliss. Varje rollfigur 
i berättelsen kommer att få ett eget namn på 
bliss. Namnen består av en kombination av 
blissymboler som inleds med symbolen för 
”blissnamn”. På så vis syns det tydligt att det är 
ett namn, på samma sätt som en stor bokstav 
visar att det är ett namn när man skriver med 
bokstäver.

En annan sak att fundera över är alla skämt och 
ordlekar, nonsens och rim som det finns fullt av 
i Alice i Underlandet och som är mycket viktiga i 
berättelsen. Hur rimmar man eller gör en ordlek 
på bliss, som är ett språk utan ljud? 

Ett sätt att göra det är att låta delar av 
blissymbolerna upprepas och återkomma i 
flera symboler. Michael tycker annars inte att 
berättelsens form ändras så mycket när boken 
översätts till bliss. Det handlar om att översätta 
från engelska till ett annat språk helt enkelt.

Översättningen av Alice i Underlandet är en 
viktig händelse i blissymbolernas historia, säger 
Michael. Det är en lång bok som består av 
27 000 ord. Sedan den skrevs för 150 år sedan 
har den översatts till 180 språk. Michael tycker 
att det är väldigt häftigt att nu få översätta hela 
boken till bliss.

REPORTAGE
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Kaninen i Alice i Underlandet
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Resereportage från Felicia

Hej!                        Här         är         jag           igen.

Nu     ska       jag        berätta    om      min          sista                      skolresa                     till 

Krakow.                       Jag         åkte        med   5   personer   med   2              lärare               och

jag          hade   2   assistenter  med.     Vi         åkte         från           Malmö                flygplats.

 Vi            hämtade        våra       väskor           när           vi             kom        fram         till

Krakow.

Sen       fick          vi          åka             buss         till             hotellet.              Vi          ställde        i      

K

K

M
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Jag och mina assistenter på flygplanet
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Resereportage från Felicia

  ordning               våra       saker    och    sen        gick              vi         på         restaurang.        Efter

efter    var     det       dags     för            utflykt.                  Vi          var        på           utflykt               på

Auschwitz.       När            vi            kom          dit        så       fick           vi             gå              genom   en

metalldetektor.      Sen       fick          vi            hörlurar        som    berättade  om     Auschwitz.    Sen

gick                vi            ut             och      tittade        i             alla      baracker.   Efter    det     tittade

  restaurangen         gick            vi        tillbaka     till        hotellet               för        att       sova.     Dagen

A

A
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I Auschwitz
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Resereportage från Felicia

 var       inte     samma  toaletter   som        vi          har        idag.            Sen     åkte           vi 

tillbaka    till          hotellet               och          tog            det      lugnt      en      timme.         Sen      gick

  vi             ner     till           gamla              staden             för       att      titta    runt      och      äta      middag. 

Dagen    efter      åkte          vi           på              utflykt                 till        en            saltgruva. 

vi            på    gaskamrarna    och      sen     på        alla            gamla         kläder     från      fångarna

    i             barackerna.     Sen    åkte          vi              buss          till       en   annan       plats         där          vi

   tittade    på          gamla                tåg,              gamla        sängar     och          gamla         toaletter.     Det    
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Resereportage från Felicia

besöka                   saltgruvan.                          Vi            fick       smaka      på       en       vägg               i     

gruvan.   Efter        besöket   åkte           vi             buss         tillbaka    till          hotellet.               Vi

promenerade runt   lite     efter      att         vi             fått             i             oss       lite       mat.      Vi

var       inne        på       en     stor                 galleria                innan       vi             gick          och     tittade

Där       hade     vi            en     guide          som  berättade     om           saltgruvan. 

   Man        fick         åka          ner          i           en      liten          hiss            så        vi               tog              av 

hjulen    på      rullstolen    för       att         få            plats.     Det       var       mycket  intressant   att
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Resereportage från Felicia

det     var        det      dags       att        åka              hem.              Jag        hade         jätte-

kul                           i                 Krakow                så         jag          hade   gärna   stannat      längre.          Vi

 blev              hämtade       av       en         buss        som      skulle         ta                oss        till       flygplatsen

på      morgonen.  Det     hände      inte      så       mycket    på       flyget           hem             så         jag 

på           slottet.                 Det      var      stort.     Alla               fick      hjälpa      till       att          putta

 upp      min        rullstol.   Det      var        häftigt            att        se.        På             väg             tillbaka

   åt          vi         lite.        Sen     var      det       dags       att           gå            och      lägga         sig.       Efter

K
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på      morgonen.  Det     hände      inte      så       mycket    på       flyget           hem             så         jag 

I saltgruvan

Saltkristaller
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Resereportage från Felicia

körde     vi               hem             till        min               lägenhet              för       att        packa upp           allt.

Jag         skulle     gärna  göra    om      denna   resan.      Jag           fick             lära                mig

mycket   och   även      se        många    saker.     Det      var      en        superrolig              resa.

Hej då!                  Felicia

satt      bara        och          tog           det       lugnt.       På      flygplatsen           i                  Sverige          så

hämtade         min       assistent   Rebecca        och      min        pappa      oss.          Vi      körde

först        hem               min  assistent      Marie        som      var      med    på        resan.     Sen

F

R

M
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Felicia i Krakow

satt      bara        och          tog           det       lugnt.       På      flygplatsen           i                  Sverige          så
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En ny funktion har utvecklats i Bliss Online – drag & drop (dra och släpp). 
Sedan länge har det funnits önskemål om att utveckla en sådan funktion. 
Drag & dropfunktionen innebär att du kan flytta symboler mellan rutorna på 
blisskartan. Funktionen kan användas under menyn Blisskarta. 

Genom att peka med musen på den symbol som ska flyttas och samtidigt 
trycka ner musknappen går det att flytta symbolen från en ruta till en annan. 
När detta görs syns en skugga runt symbolrutan. När musknappen släpps 
läggs symbolen på en ny plats på blisskartan. Om symbolen släpps där 
det redan finns en symbol, kommer den nya symbolen att lägga sig över 
den gamla. Det kan därför vara bra att uttnyttja tomma rutor i kartan om 
symbolerna inte ska tas bort utan enbart flyttas mellan olika rutor. 

Ny fu
nktion

Drag & drop

1. 
Klicka på symbolen 

“tyst” och håll 
nere musknappen. 

Bliss Online
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2. 
Fortsätt att hålla 
musknappen nere 

samtidigt som symbolen 
flyttas till önskad 
plats på kartan. 

3. 
Släpp musknappen. 
Symbolen hamnar 
då på en ny plats. 

En symbol kan enkelt
tas bort genom att 

muspekaren hålls över 
symbolen. Klicka på 
det röda krysset för 
att ta bort symbolen.
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I väntan på In Dulci Jubilo
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ELEVUPPGIFTER
Facit finns längst bak på sidan 36-37.

2

3

1
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öronmuffar mössa

förkläde

3 hör ihop - 1 ska bort

skor

ELEVUPPGIFTER



   Vad          tror             du?

    Vilka       saker    hör ihop? Vilken     sak      ska          du

   ta bort        från        hyllan?

snögubbe

pulka snöboll

snö

1
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Rums-bliss

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

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                 fruktsallad             och         tar bort

 Om             jag            har          ordet                     vattenlek                 och       tar bort            

 vatten     –      vilket         blissord          blir                det      då?

frukt

vattenlek

frukt    –     vilket         blissord          blir                det      då?

sallad

UPPGIFT 2

UPPGIFT 1

Vad blir kvar?

ELEVUPPGIFTER
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  Om            jag            har         ordet                       snöboll               och         tar bort

     snö    –    vilket          blissord          blir                det      då?

  Om            jag            har          ordet                     djurpark               och          tar bort

   djur    –    vilket         blissord         blir               det      då?

snöboll

 djurpark

UPPGIFT 4

UPPGIFT 3

2
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Julmarknad

Hitta gömda blissord

Nu är det jul igen.  Att gå på julmarknad 
är en gammal tradition. Redan på 
medeltiden anordnades marknader vid 
jultid i Tyskland. Då skulle folk få möj-
lighet att handla det man behövde inför 
vintern, men det blev så småningom en 
välkommen jultradition.  

Nu anordnas julmarknader runt om 
i hela världen.  Att skapa fin stämning 
på julmarknaden är viktigt. På Tivoli i 
Köpenhamn tänder man 450 000 små 
lampor och pyntar med mer än 1000 
julgranar. 

ELEVUPPGIFTER
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Sudoku och en GrubBliss

ELEVUPPGIFTER
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    Vad              är            det

som            snögubben

brukar                             äta

till                    frukost?

3
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1

1

Rums-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.

  päron               äpple                apelsin           banan

vindruvor        ananas               citron             melon

9

10

Facit
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sallad

boll park

lek

3

Sudoku

2

                   GrubBliss
snö-flingor

Hitta gömda blissord

Uppgift 4Uppgift 3

Vad blir kvar? Uppgift 1 Uppgift 2

FACIT
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sommaren 2021

kommer

Nästa nummer 
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