
B 

B 

Er Bliss stadig i live i Danmark 
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Hvorfor vælge bliss 

• Bliss er et sprog 

 



Hvorfor vælge bliss 

• Bliss visualisere sprogets struktur 

 

 

 

 

• Bliss kan anskueliggøre, at grafiske symboler 

kan give information og dermed være med til 

at bygge bro over til alfabetisk læsning 

 

 

 

 



Bliss er udviklet 

• Tilbage i 1949 udviklede Charles Bliss 

systemet i den tro, at et fælles sprog 

kunne forhindre krig. 

• Systemet blev i 1977  taget i brug som 

ASK i Canada 



Bliss systemet 

• Bliss er et grafisk system, hvor ord og 

begreber repræsenteres af semantiske 

enheder i stedet for bogstaver. 

 

 

 

 

 

 



Bliss systemet 

• Bliss systemet består af en række 

grundsymboler 

 

 

 

 

• I forskellig størrelse og positioner 

 



• Bliss består af ca. 100 grundsymboler. 

•  Med udgangspunkt i grundbegrepene  
dannes nye ord. Der kan dannes næsten 
ubegrænset ord.  

• Systemets logiske struktur tillader 
kommunikation helt fra etordssætninger til 
kompliseret grammatikalske strukturer.  

• Bliss videreudvikles i Norden og gennem den 
internationale organisation Bliss 
Communication International  

 

 



Bliss systemet 

• I hel størrelse 

 

• I halv størrelse 

 

 

• Og i kvart størrelse som hjælpesymboler 

 

 

 



Nøglesymboler 

• Mand        Kvinde     beskyttelse 

 

 

 

 

• Følelse  hus 

 

 

 

 



Sammensatte symboler 

 

 

•                              +          = 



Sammensatte symboler 

 

 

 

•                  +               = 

 

 



Bliss tydeliggør kategorier 

Et symbol i kvart størrelse kaldes en 

indikator. 

                     De tre vigtigste er 

 

 

 

 
Symbolet for handling,         Symbolet for vurdering,         Symbolet for mængde 

som bruges i alle verber       som bruges i adjektiver         som bruges for  flertal 

     og adverbier                      



Ved hjælp af indikatorer kan man 

udtrykke tid 

• Fortid        Nutid   Fremtid 



Og udtrykke flere ord ud fra samme 

nøglesymbol 

• En følelse               at føle  et hjerte 



• Symbolerne  viser begrebets centrale træk 

 



 Bliss 

• Bliss giver mulighed for generalisering af 

begreber / vise begrebernes 

karakteristiske træk 

 

 

 



Bliss kan vise indholdet i 

sammensatte ord 

• Båd + hus  Mand + ødelægge + ild 



Bliss farver 

• Tydeliggør kategorierne ved hjælp af 

farver 
• Blå for personlige stedord 

 

• Rød for udsagnsord 

 

• Grøn for tillægsord  

 

• Hvid for alfabetet, tal og småord  

 



Forståelse for begreberne ord og 

sætning 

• En sætning består af minimum subjekt og 

verbum, altså tegn hentet fra mindst to 

kategorier 



Den danske bliss tavle 



Blisstavle med PCS symboler 



Overvejelser forud for valg af bliss 

• Udgangspunktet er altid barnets 

nuværende kommunikation.  

• Motoriske forudsætninger 

• Kognitive forudsætninger 

• Kommunikative forudsætninger 

• Omgivelserne – forældre og professionelle 



Hvem kan bruge bliss 

• Børn med en sprogforståelse, men som er bedre 
en det de selv er i stand til at udtrykke 

• Børn som har brug for at få visualiseret begreber 
og sproglige strukturer 

• Børn som vi har en forventning om senere at 
kunne komme over i alfabetisk læsning 

• Børn som er i / kommer i et læsende miljø 

• Børn som motorisk kan bruge direkte udpegning 
(scanning) 

• Børn som kan overskue et stort antal symboler 



M 

6 



6 

A 



Omgivelserne 

• I børnehaven arbejder vi med forskellige ask 
løsninger.  

– Tegn til Tale,  

– Boardmaker symboler,  

– Podd  

– Bliss 

• En del af de børn, der går i børnehaven 
henvises senere til Vester Mariendal, hvor 
der er en lang tradition for at bruge Bliss 
kommunikation. 

 

 



Hvordan bliver Bliss en succes 

• Barnet og alle omkring barnet  må have 

ejerskab og ansvarsfølelse for den valgte 

løsning (Fælles problemløsning, Kjelmann) 

 



Hvordan bliver bliss en succes 

• Fælles problemløsning i børnehaven 

foregår ved tværfaglige møder, hvor 

indsats og  mål prioriteres 

• Inddragelse af forældre i målsætning 

 



Bliss i dagligdagen 

• kommunikationen skal fungere i 

hverdagen (Light and Binger 2003). 

• kommunikationsløsningen skal have en 

synlig effekt på dagligdagen  

•  fordelene ved den valgte løsning skal 

overstige ulemperne(Bjoeck- Åkersen, Rydmann og Zachrisson, 2004).  

 



Hvordan kan symbolerne 

implementeres i hverdagen? 

• Store A2 plancher på væggen 

• Dækkeservietter – også til de øvrige børn? 

• Symboler ved tavlegennemgang 

• Tavler på kørestolen og ståstativ 

• Tavler tilgængelige flere steder i 

institutionen 

• ’Foldetavle’ der kan hænge på kørestolen-

et ønske 



Opstart 

• I børnehaven – udviser interesse for at 

kommunikere via tavlen 

• Forældrene inddrages og inviteres til…. 

• Opstartsmøde-kursus, hvor personale, 

forældre og andre i netværket medvirker 

• Basal undervisning 

• Tavlerne i hjemmet og hvor barnet 

opholder sig  



  

  

  

  

  

  

  

Kære forældre 

Kurset vil finde sted tirsdag d. 23. april kl. 16.00 – 18.00 
 
•Vi vil fortælle om Blisstavlen og dens opbygning,  
•Vi vil arbejde med begge tavler, den originale tavle og billedtavlen. 
•I vil komme til at arbejde med tavlen og kommunikere med hinanden ved hjælp af den 
•Vi vil snakke om de udfordringer og fordele det kan give at skulle kommunikere på denne måde. 
•Vi vil snakke om, hvordan vi kan arbejde med tavlen hjemme og i Stampe 
 
I er meget velkomne til at invitere andre med, der ofte kommunikerer med jeres barn og som kunne 
være interesseret i at lære mere om Blisskommunikation, ex. bedsteforældre, hjælpere, 
barnepiger…… 
 
Som afslutning på eftermiddagen vil vi sammen vurdere, om der er brug for en kursusgang mere – og i 
så fald finde en dato. 
  
Vi vil gerne have jeres tilmelding senest fredag d. 22. marts. 
 
Venlig hilsen 

 



Undervisning i Bliss kommunikation 

 

• Individuel undervisning – får pladen fra 

start 

• Undervisning på stuen - i dagligdagen 
Den voksne som model - Modellering og undervisning i naturlig 

dagligdags kommunikation på stuen 

• sætningsopbygning 

• Hjælpesymboler 

• Fra boardmakerbliss til symboler 

 

- - At der er tavler tilgængelig alle steder ude som inde 

 







Materialer 

• De dansk materialer forhandles af Dorte 

Carlslund Nielsen, Gelsgaard skolen,  

mail: fdnielsen@city.dk  

 

• Elektroniske muligheder 

• Bilssonline.com 

• Rolltalk design 

• Tablet 

mailto:fdnielsen@city.dk

