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Nu är det dags att ta farväl av den ovanligt kyliga våren och välkomna sommaren. Till 
sommarens nummer av Blissbulletinen har det kommit in ovanligt många läsarbrev med 
bliss. Det är något som verkligen uppskattas av Blissbulletinens redaktion. I läsarbreven går
det att bekanta sig med de nya spårvagnarna i Göteborg och läsa om hur det kan vara när 
en rullstol plötsligt börjar köra helt själv. Fortsätt att skicka in brev till redaktionen. Det är 
så roligt att få in blissbrev från er läsare!

I detta nummer finns också några spännande reportage. Elis har skrivit ett långt reportage 
om uppfinnaren av lego. Det är en spännande berättelse om ett litet familjeföretag som 
inte bara upplever framgångar utan också motgångar. Läs mer om detta på sidan 12. 

Blissbulletinens reporter Felicia har den här gången skrivit ett resereportage om Cypern. 
En resa som inte bara ger oss inblick i hur det är på Cypern utan också hur det är att vara 
på resa med rullstol. Ibland kan det helt enkelt vara svårt att ta sig fram. Läs mer om resan 
till Cypern på sidan 10. 

Sommarens elevbilaga innehåller i vanlig ordning nya kluriga elevuppgifter på bliss. Para ihop 
bilder med några användbara matsymboler och gör ett besök på rastplatsen där besökarna 
har glömt sina sopor lite här och var eller leta efter gömda blissord bland kobbar och skär. 

Välkommen till ett nytt läsvärt nummer av Blissbulletinen!

BLISSBULLETINEN SOMMAREN 2021
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På BCI:s webbsida kan du gå in och läsa vad 
andra har skrivit. Breven är bara skrivna på 
bliss, utan översättning. Eftersom bliss är ett 
eget språk så kan breven läsas av alla som kan 
bliss, oavsett vilket språk som talas i landet som 
man kommer ifrån.

De första breven är skrivna av några personer 
från Sverige, närmare bestämt från föreningen 
Blisshuset i Luleå. På Blisshuset arbetar man 
på olika sätt för att sprida kunskap om bliss. 
Blisshuset och deras verksamhet har presen-
terats i ett tidigare nummer av Blissbulletinen. 
Nu har några personer från Blisshuset skrivit var 
sitt brev som finns att läsa på BCI:s webbsida. 
Genom att klicka på namnen kan du läsa 
breven. Du kan också läsa vad andra personer 
har svarat. Börja läsa breven nerifrån och upp 
så kommer de i rätt ordning.

       

Om du vill kan du skriva ett svar på något av 
breven. Du kan till exempel skriva kommentarer 
eller ställa frågor. Alla som skriver kommer 
också att få svar och vem som helst kan skriva. 
Det kan vara personer som använder bliss som 
AKK eller till exempel lärare, vänner och familje-
medlemmar.

Så här gör du (från BCI:s webbsida): Skriv 
ditt brev på bliss utan att ha med någon 
översättning. Börja med att skriva namnet på 
den person du vill skriva till. Skriv ditt förnamn 
och ditt land i slutet på brevet. Första gången 
du skriver vore det trevligt om du berättade 
kort om hur du använder bliss (skrivet på bliss 
förstås). Skicka ditt brev med e-post till bci@
blissymbolics.org. Efter några dagar kommer 
ditt brev att synas på webbplatsen. Sedan kan 
du vänta på att det kommer nya svar på sidan.  

Brevväxling på bliss, låter det roligt? Skulle du vilja få kontakt med andra som skriver 
på bliss? Kanske någon från ett annat land? Bliss är ett språk med användare i många 
länder och nu har BCI, Blissymbolics Communication International, gjort det möjligt för 
personer som kan bliss att skriva till varandra. Brevväxlingen sker helt och hållet på 
bliss, utan översättning till något annat språk. 

Text: Birgitta Vahlén/BCI

Brevväxla m ed symboler
REPORTAGE
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Så här gör du:

1. Skriv ditt brev på bliss utan att ha 
med någon översättning. 

2. Börja med att skriva namnet på 
den person du vill skriva till. 

3. Skriv ditt förnamn och ditt land i 
slutet på brevet.

4. Skicka ditt brev med e-post till 
bci@blissymbolics.org

5. Efter några dagar kommer ditt 
brev att synas på webbplatsen.

växla

brev

med

mig

Brevväxla m ed symboler
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Börja här!

REPORTAGE
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Börja här!

Brev finns redan att läsa

https://www.blissymbolics.org/index.php/sv/brev-pa-bliss
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Resereportage från Felicia

en            bil           som     körde      oss           till              hotellet               som            tog              1

 timme.             När                vi              kom           fram         till              hotellet                    väntade 

 vi              på         nycklarna    till    rummen.         Vi           badade     mycket      på              hotellet

dagen       efter.         Jag          och       min       assistent       Rebecca          åt            pizza          och      efter

Hej!                           Felicia             är         här          igen!        Jag          var         på        Cypern          2018.

 Vi              var       3       assistenter   som        var        på        resan        och          vi                 flög

från            Köpenhamns                          flygplats.             Vi              blev                  upphämtade          av

F

K

R

det           blev              jag              magsjuk.                Jag               blev            frisk    morgonen    efter.

2018C
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med     rullstol          i                   Limasol.                      När          jag          var       liten      var         jag

 i              en     annan               stad                      i             Cypern       som         heter           Ayia Napa

 och         där       var       det       mycket          lättare         att      använda  rullstol.          När            vi

 åkte                hem               var          vi              trötta.                       Hälsningar         från     Felicia

Under      dagen       var           vi             på            stan                 och      shoppade.     Jag          tycker

att         Cypern              är         ett         fint                   land        men     det        är          inte          lätt

L

A

F

C

C
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Reportage om Ole Kirk Christiansen

se                leksakerna.             Han               ville              köpa        dem     och         ge                i

 julklapp.                                      De         jobbade     på           i            verkstaden      för att     bussarna

skulle       bli                    klara             till                  jul.                   Ole                 fick          ett       brev

 där         det       var      skrivet        att      mannen      inte         kunde       betala          för         bussarna.

Det  första       han          gjorde        var        en      anka             i                  trä.            Sedan     gjorde

han         en          buss                i                  trä.                Han        var      mycket      noggrann.    Det

kom           en       man     till              Billund                      och        var    intresserad      av         att

B

O
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skulle       bli                    klara             till                  jul.                   Ole                 fick          ett       brev

 där         det       var      skrivet        att      mannen      inte         kunde       betala          för         bussarna.

började       Oles                      verkstad            att        brinna    ner        till          aska.              Ole

åkte          till                  staden                 för att       köpa            nya            maskiner.      Det        var

starten      till       det   första             legot.                Legot           var        en         traktor.       Sonen

 åkte          till         olika              affärer         och        sålde              lego.               Han         åkte

Han           sålde                  in              leksakerna              till         en              affär.               Ole

 köpte                in            maskiner    för att    kunna     göra           lego               och     andra

leksaker.                        Lego             betyder             “lek                  bra”.                  År          1942

O

1942

O O
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Reportage om Ole Kirk Christiansen 

lego                  kunde      man        göra           i            flera       timmar.         Problemet        var        att

 inte      klossarna         höll               ihop.        Han              löste                 problemet        genom       att

ändra       på         hur         de         såg         ut.             Legot                fick             rör            på        under 

sidan.             Nu        var       det      fantasin      som      satte          gränser.        Sonens        fabrik 

till                    England.                    Han              mötte             en      man       på        båten.      Sonen

ville               skapa     något nytt.    Samma          år            skapades    första          Legot.          Barnen

kunde     nu        bygga         hus         och       en               lego                     stad.                  Att        bygga
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ändra       på         hur         de         såg         ut.             Legot                fick             rör            på        under 

sidan.             Nu        var       det      fantasin      som      satte          gränser.        Sonens        fabrik Ny konstruktion av legokloss 

Ole Kirk Christiansen
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Reportage om Ole Kirk Christiansen

för att  bygga.      Nu          gick         det             jätte                    bra!

 Jag            gillade               historien              jätte             mycket      på         Youtube. 

Skrivet      av       Elis Melander

brann  ner.        Han          tänkte      att            något         bra               måste        komma         ur

detta.         Aldrig           ge          upp.        Han             ville             att         man         ska        kunna

bygga       en         hel               lego              värld.          Han          behövde      nu        mer       plats 

16



Skrivet      av       Elis Melander

Legoland
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Läsarbrev från Valentina

och         jag            fick                 ont                  i             benet.            Min        assistent        ringde   112.

 Jag            fick           åka              i             en     ambulans      till      sjukhuset.        Mitt         ben       var

brutet.     Det       gjorde          ont!                           Följ                     mig       gärna        på          min

 Instagram! @minpowerfulmind                          Skrivet      av    Valentina

Min         självstyrande       elrullstol     

En         dag          var          jag           ute              och      körde   elrullstol.     Men        plötsligt

så     körde  elrullstolen     själv!   Elrullstolen     körde              in                i            en     stor       sten

112
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brutet.     Det       gjorde          ont!                           Följ                     mig       gärna        på          min

 Instagram! @minpowerfulmind                          Skrivet      av    Valentina

Valentina med gipsat ben
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Läsarbrev från Elis

med          lego               nu.     Därför   kommer             lego              att            bli

  billigt.                  Kanske       fler       köper         då?     Kanske         de              kan      bygga

  i                       Sverige             också.        Jag            tror          det         kan       vara        bra

för                Legoland               så       att         det          kan             bli              större. 

Legonörden                   

 Jag           har             lego                  hemma.            Jag           har         läst            på

   Internet              att      det        inte         är        så       många      barn      som            leker

Av: Elis Melander

20



  i                       Sverige             också.        Jag            tror          det         kan       vara        bra

för                Legoland               så       att         det          kan             bli              större. 

Harry Potter-lego
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Läsarbrev från Jack

  får              jag         från       boken        Tracy Beaker        och       lite             från

  mitt           liv.           Jag               vill              att        boken                blir

  film.                      Då      hade        jag              blivit               glad!

  Hälsningar               Jack

  Hej!                 

 Jag           är         författare.         Jag         skriver        en        bok         och

   sångtexter                  mest               rap.                Många      av         idéerna

Tracy Beaker
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  mitt           liv.           Jag               vill              att        boken                blir

  film.                      Då      hade        jag              blivit               glad!

  Hälsningar               Jack

  Hej!                 

 Jag           är         författare.         Jag         skriver        en        bok         och

   sångtexter                  mest               rap.                Många      av         idéerna

Tracy Beaker
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Läsarbrev från Mio

större        plats             i            vagnarna       för     rullstolar     och             barnvagnar.        Spårvagnen

 är      33 m        lång         och       det          får           plats        med      10      rullstolar.      I         framtiden

kommer     man        ha     möjlighet     att        köpa in         en     45 m       lång           spårvagn         som

 får            plats           med        25      rullstolar.

Spårvagn               M 33                 

 I                      Göteborg                       har        nya                   spårvagnen      M 33         börjat      köra.

 Den   kör            tystare,          låter       inte        och              klarar              regnväder.           Den      har

Av: Mio

25

45 m

10

M 33

M 33G

33 m
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 får            plats           med        25      rullstolar.

Spårvagn M 33
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Snart badväder...
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ELEVUPPGIFTER
Facit finns längst bak på sidan 40-41.

2

3

1
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akvariefisk hund

varg

3 hör ihop - 1 ska bort

katt

ELEVUPPGIFTER



   Vad          tror             du?

    Vilka       saker    hör ihop? Vilken     sak      ska          du

   ta bort        från        hyllan?

regn

bassäng sjö

å

1
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Skräp-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                 solros                   och         tar bort

 Om             jag            har          ordet                   motorcykel            och       tar bort            

motor     –      vilket         blissord          blir                det      då?

sol

motorcykel

 ros      –      vilket        blissord          blir                det      då?

ros (blomma)

UPPGIFT 2

UPPGIFT 1

Vad blir kvar?

ELEVUPPGIFTER
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  Om            jag            har         ordet                      tvättlapp               och         tar bort

    tvätt    –    vilket          blissord          blir                det      då?

  Om            jag            har          ordet                    matlåda               och          tar bort

   låda    –    vilket         blissord         blir               det      då?

tvättlapp (tyg)

 matlåda (väska)

UPPGIFT 4

UPPGIFT 3

2
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Skärgården

Hitta gömda blissord

En skärgård är en samling av skär, 
holmar, öar och omgivande vatten-
område med anknytning till en kust. 
En skärgård är en typ av arkipelag eller 
ögrupp. 

I Sverige finns många vackra skärgårdar 
som sträcker sig från Blekinge i söder 
till Haparanda i norr. 

Skärgården har sedan 1860-talet varit 
ett populärt sommarnöje för stadsbor. 
De sökte ett sundare och hälso-
sammare liv och sommartemperaturen 
i havet gjorde det möjligt att ta långa 
salta bad. 

Även konstnärer och författare letade 
sig ut till öarna och skrev böcker och 
målade naturmålningar. Där byggdes 
både ateljéer och sommarhus. 

ELEVUPPGIFTER
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2
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Sudoku och en GrubBliss

ELEVUPPGIFTER
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    Vad              är            det

som            går

   över             vattnet

utan        att            röra sig?

3
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1

1

Skräp-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.

    gröt                       ost                     bröd                  mjölk

hamburgare             pizza                   glass                   korv

9

10

Facit

1

8

4

7
2

3

6

5

9
10

ELEVUPPGIFTER
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sol

lapp (tyg) mat

cykel

3

2

                   GrubBliss
En bro

Hitta gömda blissord

Uppgift 4Uppgift 3

Vad blir kvar? Uppgift 1 Uppgift 2

FACIT
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vintern 2021

kommer

Nästa nummer 
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