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Så var det december igen och snart är det dags att runda av terminen och få 
några dagars välbehövlig ledighet. I vinterns nummer finns ett reportage om
Rachel Zimmerman som konstruerade ett kommunikationshjälpmedel redan 
som 12-åring. Läs mer om hennes uppfinning på sidan 6.

På sidan 12 kan du läsa om vår nye blissreporter Erik Aksberg och om vad han 
gillar att göra på fritiden. Han har även skrivit ett reportage om LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, som ju varit föremål för statliga 
utredningar. Läs mer om Eriks tankar kring lagen på sidan 14.

Sist i tidningen finns i vanlig ordning elevbilagan med nya kluriga elevuppgifter 
på bliss. Besök renskötarfamiljen och leta efter gömda blissord, para ihop 
blissord med olika djur eller kika in på biblioteket och försök hitta symboler 
bland böckerna. 

Välkommen till ett nytt läsvärt nummer av Blissbulletinen!

BLISSBULLETINEN VINTERN 2021
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Rachel Zimmerman växte upp i Kanada. När 
hon var 11 år hittade hon en bok om bliss på 
biblioteket. Hon blev intresserad av blisssym-
bolerna och ville lära sig mer om vad det inne-
bär att kommunicera utan att kunna prata. När 
det var dags att välja ämne till ett skolprojekt 
valde hon därför att ta reda på mer om bliss. 
Hon programmerade sin Atari-dator så att den 
kunde visa några blissymboler på skärmen. På 
det viset ville hon väcka intresse för bliss och 
visa att det går att kommunicera med symboler.

Året därpå, när Rachel var 12 år, gick hon vidare 
med projektet. Hon hade förstått att det ofta 
tar lång tid för den som blissar att peka på sin 
manuella karta. Hon funderade också på att en 
person hela tiden behöver sitta bredvid för att 
tolka. Här tänkte Rachel att en dator kunde 
vara till nytta. En dator har oändligt med tålam-
od och kan vänta hur länge som helst. Genom 
att ta hjälp av en dator skulle personer som 
kommunicerar med hjälp av till exempel 
blissymboler kunna bli mer självständiga i 

sin kommunikation.
Nu fick Rachel nytta av sina programmerings-
kunskaper igen. Hon utgick från en vanlig 
blisskarta och la till en tryckkänslig läsplatta. 
När man tryckte på de olika symbolerna visades 
ordet som text på en datorskärm. Genom att 
lägga till en skrivare kunde texten och/eller 
symbolerna också skrivas ut och till exempel 
skickas i ett brev. Detta var år 1984, innan 
e-mail eller internet fanns tillgängligt. Senare 
kom möjligheten att omvandla texten till tal 
med hjälp av en talsyntes. 

Blisskrivaren började som ett projekt i skolan 
men kom att användas av personer som kom-
municerade med bliss. Rachels idé fungerade 
precis som hon hade föreställt sig - nu gick 
det att kommunicera med bliss självständigt 
och utan att någon behövde tolka. Rachels 
blisskrivare hade dessutom fördelen att den 
var mycket billigare än andra liknande lösningar. 
Det innebar att skolor och familjer hade råd att 
köpa den.

I det här reportaget berättar vi om Rachel Zimmerman. När Rachel  var 12 år konstruerade 
hon ett hjälpmedel för kommunikationen med bliss. Intresset för innovation har följt henne 
genom livet. Idag arbetar hon med både rymdforskning och hjälpmedelsteknik. 

Rachels bliss -uppfinning 
Text: Birgitta Vahlén
Fotografi: Jean Michel Naud, John Tamblyn, 
Linda & Walter Zimmerman

REPORTAGE
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Rachel med blisskrivaren

Rachels bliss -uppfinning 
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skriva

med

bliss

Rachel blev uppmärksammad och fick pris för 
sin blisskrivare. Hon vann priser på olika ut-
ställningar i Kanada och blev inbjuden att visa 
upp blisskrivaren på en världsutställning för 
unga uppfinnare i Bulgarien. 

När Rachel blev äldre valde hon att läsa fysik 
och därefter fortsatte hon med rymdstudier vid 
ett universitet i Frankrike. Nu arbetar hon sedan 
många år för rymdfartsorganisationen NASA 
i USA. Rachel jobbar mycket med utbildning 
och ett av hennes mål är att sprida kunskap om 
utforskandet av rymden. Hon har bland annat 
arbetat med ett projekt där rymdsonden Cassini 
och landaren Hyugens färdades ut i rymden till 
planeten Saturnus och Titan, den största av 
Saturnus månar. 

Rachel arbetar på olika sätt för att få barn och 
ungdomar att intressera sig för vetenskap och 
rymdforskning. Bland annat anordnar hon varje 
år en internationell uppsatstävling om rymden 
för skolelever. Tävlingen går under namnet 
Cassini Scientist for a Day. 

Rachel Zimmerman sitter sedan 2010 med i 
styrelsen för Science Education for Students 
with Disabilities. Det är en sammanslutning 
som arbetar för att förbättra undervisningen 
för elever och studenter med olika typer av 
funktionsnedsättningar. Man vill uppmuntra 
forskning inom området och sprida kunskap 
om hur metoder och material kan anpassas i 
undervisningen så att alla, med eller utan 
funktionsnedsättning, ska kunna göra karriär 
inom forskningen. Organisationen ger ut en 
tidskrift och jobbar bland annat med frågor 
om läroplaner och studiematerial. Deras 
logotyp visar tydligt vad de arbetar för: 
”Vetenskap är för alla”. 

Rachel Zimmerman har fortsatt att arbeta 
med att utveckla hjälpmedel, till exempel är 
hon intresserad av att kombinera rymdtekno-
logi med hjälpmedelsteknik. Hennes mål är att 
använda NASA:s uppfinningar och anpassa dem 
för personer med funktionshinder. Den tekniska 
utvecklingen för blissanvändare fortsätter. Det 
har hänt mycket sedan Rachel som 12-årig 
pionjär konstruerade sin blisskrivare.

REPORTAGE
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Rachel bredvid sitt första blissprojekt
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vetenskap

alla

är

för

Science Education for Students ‘with Disabilities

REPORTAGE
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Våren 2022 invigs en ny utställning på Museum of Ingenuity J Armand Bombardier i 
Kanada. Utställningen ska presentera innovationer som tagits fram av unga uppfinnare 
där bland annat Rachel Zimmerman finns representerad. Hennes blisskrivare kommer 
att visas upp på utställningen som ska turnera i Kanada under tre år.  För att besökarna 
ska få möjlighet att utforska hur bliss är uppbyggt så kommer de att få prova att skriva 
med symboler i BlissOnline.

Museet i Bombardier
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Ny blissreporter 

Hej!

Jag           heter    Erik    Aksberg      och     jag         är       26           år            gammal      och

jag          bor          fortfarande        hemma      på          Värmdö           utanför        Stockholm     

 i               skärgården.          Jag      ska    börja     skriva     för     Blissbulletinen    och    det   ska

bli               jättebra!       Jag        ska    skriva    om  nyheter    och   grejor  som      rör         oss

blissare           och funktionshindrade. Kom     gärna   med      förslag          om       vad        ni  

vill             läsa      om.     På         min              fritid          brukar             jag            träna       på 

E

V S

12



gym                 en       dag           i           veckan.    Och    jag            brukar          också      dreja

och             måla                ibland.   Jag          gillar       också   att   vara      ute            i  trädgården

och       odla            och    skörda       det    som     man      har        odlat          och         ta

                                                                           hand   om    det   som      man      har      odlat.     

1

Vi hörs!

Skicka dina förslag

till:

info@blissonline.se
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LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS           är           Sveriges           billigaste                  lag.

Den personliga assistansen kostar      inte     så  mycket som       politikerna    tror.     Därför att 

assistenterna är   lågt     betalda      och     de        betalar      30     procent  skatt        av

 sin             lön          som       går      tillbaka   till       staten    och    sedan     konsumerar

assistenterna upp nästan      allt       av       sin             lön               i              Sverige.         Och           

 när           man    handlar     mat    så    går       det     också    25  procent  skatt       tillbaka    till

staten.        Det     är           billigare             och     det       bästa            alternativet   för    att

LSS

30

25

14



de andra   två alternativen   är             dyrare               och        sämre         alternativ      och

   det     är           hemtjänst        och    särskilda        boenden.       Och         med           de 

  på        FN:s konvention          för     personer   med  funktionsnedsättning som  säger      att

vi        ska       leva       med   samma      rättigheter          som          alla         andra.   Tyvärr

 följer                 inte              Sverige        detta.            

   alternativen får       man        ingen     självbestämmanderätt.               Sverige        har skrivit 

FN

E
Skrivet  av     Erik Aksberg
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NYHETE
R!

S P S M : s   w e b b t j ä n s t   B l i s s O n l i n e

Veckodagar med schemafärg

Många användare har önskat att få veckodagarna i schemafärg. Nu finns därför 
den möjligheten i BlissOnline. Det går att lägga in schemaveckodagarna både i 
karttillverkningsdelen och i standardkartan. Så här gör du för att hitta dem.

Skriv in en veckodag till exempel söndag i sökrutan.  När du söker på en vecko-
dag kommer du att få flera alternativ. Det beror på att BlissOnline används även 
utanför Sverige. I andra länder kan veckan börja med andra dagar än måndag. 

BLISS ONLINE
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När du har hittat en önskad veckodag är det bara att använda drag & drop och släppa 
den på en valfri plats i kartan. 

På samma sätt fungerar det i standardkartan.  Sök upp önskad veckodag och använd 
drag & drop-funktionen. Eftersom standardkartan utgår från en mall lägger du schema-
veckodagen över den befintliga veckodagen. Därefter behöver du spara din karta.
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Vinter i viken
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ELEVUPPGIFTER
Facit finns längst bak på sidan 32-33.

2

3

1
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stjärna måne

raket

3 hör ihop - 1 ska bort

planet

ELEVUPPGIFTER



   Vad          tror             du?

    Vilka       saker    hör ihop? Vilken     sak      ska          du

   ta bort        från        hyllan?

boll

gran bok

glitter

1
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Bliss bland böckerna

1 2

4 5

7 8

10 11

3

6

9

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                  växthus                 och         tar bort

 Om             jag            har          ordet                        brevlåda               och       tar bort            

  låda           -     vilket         blissord          blir                det      då?

hus

låda brev

växt        -      vilket         blissord          blir                det      då?

växt

UPPGIFT 2

UPPGIFT 1

Vad blir kvar?

ELEVUPPGIFTER
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  Om            jag            har         ordet                          fotbad               och         tar bort

     fot         -        vilket         blissord          blir              det      då?

  Om            jag            har          ordet                         isglass               och          tar bort

   glass   -   vilket         blissord          blir               det      då?

badfot

 glassis

UPPGIFT 4

UPPGIFT 3

2
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Renskötare

Hitta gömda blissord

Renskötseln är sammankopplad med den 
samiska kulturen och har traditioner mycket 
långt bakåt i tiden. Den har under tusentals 
år utvecklats från jakt på vildren till dagens 
renskötsel. Än i dag är det naturen som styr 
rennäringens rytm eftersom renen går på 
naturbete året runt. Det fria naturbetet är 
en förutsättning för en ekologiskt hållbar 
rennäring med långsiktigt friska djur. 
Människan är den som måste ta hänsyn till 
renen och naturen och inte tvärtom. 
Renskötarens uppgift är att vara renens 
beskyddare.

   Källa: samer.se

ELEVUPPGIFTER
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2
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Sudoku och en GrubBliss

ELEVUPPGIFTER

3030



 Vilken              gubbe

har                  aldrig

varit         ett         barn?

3
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1

1

Bliss bland böckerna

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.

 häst                             gris                        ko

  hund                          katt                       kanin

Facit

1
8

4

723
6

5

9

10

11

ELEVUPPGIFTER
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hus

bad is

brev

3

Sudoku

2

                   GrubBliss
Snögubben

Hitta gömda blissord

Uppgift 4Uppgift 3

Vad blir kvar? Uppgift 1 Uppgift 2

FACIT
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sommaren 2022

kommer

Nästa nummer 

34


