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Så var det dags för ännu ett nummer av Blissbulletinen och detta nummer inleds med 
ett firande! Nu har det nämligen gått 50 år sedan Shirley McNaughton och hennes 
kollegor introducerade bliss som AKK. Läs om vilken succé det blev och om det spännande 
50-årsjubileet på sidan 6.

I detta nummer finns också två intressanta reportage från våra reportrar. Erik har tankar om
preppning som han delar med sig av i detta nummer. Ta del av Eriks funderingar på sidan 12. 

Felicia gör en tillbakablick över Coronaåren. En flytt har hon också hunnit med fast ganska 
snart inträffade något som gjorde att hon fick flytta till sin mamma ett tag. Läs om vad det 
var som hände på sidan 10.

Sommarens elevbilaga innehåller i vanlig ordning några nya kluriga elevuppgifter på bliss. 
Para ihop några kroppssymboler med bilder eller försök lista ut vilka symboler som inte hör 
hemma i hyllorna. Kanske är du nyfiken på forsränning? Vid det strömmande vattnet går det 
att leta efter gömda symboler och nära sjön finns det badsugna gäster och det verkar även 
som om det är en picknick på gång i gröngräset. 

Välkommen till ett nytt läsvärt nummer av Blissbulletinen!

BLISSBULLETINEN SOMMAREN 2022
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bliss 50 år jubileum

50

50-årsjubileet firades av BCI, Blissymbolics 
Communication International, den 24 
november 2021. Bland annat bjöds det 
på föreläsningar om bliss. Firandet kunde 
följas via ZOOM och 119 deltagare var 
uppkopplade. Ännu fler var med genom 
att deltagarna delade sin uppkoppling. 

En helt ny film presenterades också: 
”Celebrating 50 Years of Bliss”. Filmen är 
på engelska och gjord av Blissymbolics 
Communication Institute i Kanada. I 
filmen berättar pionjären och eldsjälen 
Shirley McNaughton om bliss historia, från 
allra första början och fram till idag. Vi 
får höra många berättelser och möta 
många av personerna från blissvärlden: 
blissanvändarna, deras lärare och alla 

andra runt omkring. Genom åren har många 
barn och vuxna fått en helt ny möjlighet att 
kommunicera genom bliss. Många av dem 
har också gått vidare och lärt sig läsa och 
skriva. 
  

I filmen får vi möta många av de personer 
som på olika sätt har bidragit till att bliss 
har fortsatt att utvecklas. Filmen 
innehåller många bilder och filmer från 
bliss 50-åriga historia. Utvecklingen av 
blissymbolerna, teknikutvecklingen och 
forskningen runt bliss får också utrymme. 
Filmen bjuder dessutom både på blissånger 
och flera sånger med Bliss i-Band. Titta på 
filmen så får du veta mycket om bliss och 
samtidigt höra mycket fin musik!

Förra året fyllde bliss 50 år. 1971 var året då Shirley McNaughton introducerade bliss-
symboler för en grupp rörelsehindrade barn i Toronto i Kanada. Sedan dess har bliss 
färdats över hela världen och översatts till många språk.

Text: Birgitta Vahlén

Bliss som AKK fyller 50 år
Bild: Blissymbolics Communication Institute

REPORTAGE
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jub

Bliss Kanadas nuvarande styrelse

Bliss som AKK fyller 50 år

Länkar till jubileumsfilmen:
blissymbolics.ca/w532/?m=202111 

www.youtube.com/watch?v=2H8e3jtrLs0
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När Bliss I-bands spelar tillsammans

Musikprogrammen som används

Bliss I-band

REPORTAGE
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Bok om bliss

blissångbok

Ritmallar som användesför att rita symboler

 
Blissprodukter 

genom åren

BLISSBULLETINEN sommaren 2022 9



Reportage från Felicia

  tråkigt                             att            sitta              hemma!                      Man                 får                inte      

  träffa                                 vänner                           och            åka                               tåg                 eller

  Hej                                        nu             är               Felicia                  här                igen!

  Jag                ska          berätta         om              Corona                 och            mitt                    liv

   när                     det               kom.                    Det                blev                              jätte-

F

C
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  träffa                                 vänner                           och            åka                               tåg                 eller

  radhus                            i                            Mörarp.                           Jag              har             sovit

  buss                   eller                    taxi.                       Jag                  tycker om              att                åka                     

   på           resor               men             får                 inte            det            just nu.            Det          har

  hållit på     från           mars                      2020.                          Jag               har         flyttat             till

  hos         mamma           för                 jag              hade          en               vattenläcka                            i

M
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Reportage från Felicia

 haft                Corona                    vad                   jag                  vet.                  De               har            inte

 restriktioner    nu.                                       Hejdå                     från             Felicia

  köket                                           när                      jag                flyttat                   in.               Det

  var                      tråkigt                    att              ha                vattenläckan                     det       första

  man             hade                     när                  man             flyttat.               Jag                har           inte

C

F
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 restriktioner    nu.                                       Hejdå                     från             Felicia

Reslust!
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Eriks  tankar om preppning

 att             sälja                         skog                          och            inte            gjort         så            att 

landet            själv             kan                 försörja                    invånarna.

Tankar           om            preppning

 Sverige                                är             inte                förberett               för             det            har

inte             varit              krig                    på    länge.                             Sverige                      har           valt      
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landet            själv             kan                 försörja                    invånarna.

  inte              vad                   mynt                 och             sedlar                är            för                något.    

  Svenskarna                                                     preppar                               fel                  saker

   när                            massmedia                        gör                oss                      rädda.                     Vi

  litar   på                            modern                    teknik.                 Dagens               unga                vet

Skrivet           av           Erik Aksberg
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Ukrainsk standardkarta

EU har aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet för Ukraina, vilket bland annat 
innebär att barn och unga som kommer till Sverige har rätt till utbildning. För att 
möta nyanlända elevers behov har ukrainska lagts till som språk på Bliss Online 
och blir därmed det 25:e språket i tjänsten. Alla symboler är inte översatta men de 
symboler som ingår i standardkartan finns på ukrainska och kan användas i tjänstens 
olika delar.

Sedan tidigare finns även ryska som språk på Bliss Online och för detta språk är hela 
symbolbasen översatt. Bliss används i rysktalande länder och många barn och unga 
som kommer från Ukraina använder ryska som första språk.  

Standardkartan kan skrivas ut i valfritt format under menyn “Standardkarta” 
på Bliss Online. En standardkarta går även att beställa direkt på order@spsm.se

Ukrainsk
a

Standardkartor 
i undervisningen

украї ́нська
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Barn och unga påverkas precis som alla andra av det som sker i omvärlden. De 
hör och ser bilder och kan i många fall känna oro. Alla har olika sätt att hantera 
oro. För att kunna samtala om kriget i Ukraina har två olika kommunikations-
kartor tagits fram. Dessa finns att ladda ner på Bliss Onlines startsida. På start-
sidan finns även en länk till statsministerns tal till skolelever om kriget i Ukraina 
och till Skolverkets hemsida om att prata med barn och unga om kriser.  

Nyheter!Blisskartor om 
kriget i Ukraina

Kartorna finns på www.blissonline.se/start

Karta med 
56 symboler

Karta med 
150 symboler

PÅ BLISSONLINE
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Tid för utomhusliv
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ELEVUPPGIFTER
Facit finns längst bak på sidan 32-33.

2

3

1
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banan päron

gaffel

3 hör ihop - 1 ska bort

äpple

ELEVUPPGIFTER



   Vad          tror             du?

    Vilka       saker    hör ihop? Vilken     sak      ska          du

   ta bort        från        hyllan?

läsk

chips ballong

pizza

1
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Sommar-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                  motorbåt           och         tar bort

 Om             jag            har          ordet                 glasburk            och       tar bort                  

  burk      –      vilket         blissord          blir                det      då?

motor

glasburk

 båt     –      vilket        blissord          blir                det      då?

båt

UPPGIFT 2

UPPGIFT 1

Vad blir kvar?

ELEVUPPGIFTER
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  Om            jag            har         ordet                       husbil              och         tar bort

   hus    –    vilket          blissord          blir                det      då?

  Om            jag            har          ordet                      solenergi              och          tar bort

    sol      –    vilket         blissord         blir               det      då?

husbil

solenergi

UPPGIFT 4

UPPGIFT 3

2
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Forsränning

Hitta gömda blissord

Vid timmerflottning förr i tiden kunde 
ibland särskilda roddbåtar användas. 
Dessa var spetsiga i båda ändar, och 
hade dubbla årtullar där årorna snabbt 
kunde läggas i och tas ur.  Vid fors-
ränning under flottning fanns oftast 
tre personer i båten, två roddare och 
en stävare. Stävaren som satt längst 
bak i båten hade till uppgift att peka ut 
riktningen förbi både synliga och dolda 
stenar i forsen. Detta var livsviktigt 
eftersom roddarna satt med ryggen 
mot färdriktningen. Stävaren skulle 
också hjälpa till med snabbt årbyte när 
någon av årorna bröts av, vilket ofta 
inträffade.

Idag är forsränning en friluftsaktivitet 
och då används moderna gummiflottar 
istället.  

ELEVUPPGIFTER
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2
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Sudoku och en GrubBliss

ELEVUPPGIFTER
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     Vad                 blir

      större          och            större

       när                   du               tar bort

mer          och         mer?

3

BLISSBULLETINEN sommaren 2022 3131



  

1

1

Sommar-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.

      öra                      öga                     näsa                   mun

       hand                    fot                      finger                  arm

9

10

Facit

1

8

4
7

2

3

6

5

9

10

ELEVUPPGIFTER
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motor

bil energi

glas

3

2

                   GrubBliss
Ett hål

Hitta gömda blissord

Uppgift 4Uppgift 3

Vad blir kvar? Uppgift 1 Uppgift 2

FACIT
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vintern 2022

kommer

Nästa nummer 
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