VAD ÄR BLISS SYMBOLSPRÅK?
Charles Bliss utvecklade sitt symbolspråk med
inspiration från bland annat kinesiskt skriftspråk.
Hans vision var att detta graﬁska språk skulle
vara en bro mellan världens olika språk för att
bidra till ökad förståelse och därmed främja och
bevara fred.

SYMBOLSPRÅK

BLISS

PÅ FLYGVAPENMUSEUM

Symbolerna i BLISS är logiska och skapas efter givna regler. Grammatikfunktioner gör det möjligt att uttrycka nyanser som närmar sig
tal- och skriftspråk. I dag ﬁnns cirka 4 500 symboler standardiserade
och nya kommer till. Bland annat har nya symboler tillkommit för
Flygvapenmuseum i Linköping.
Sedan mitten av 1970-talet har BLISS funnits i Sverige och
används i dag i många andra länder. BLISS är till hjälp för
personer som behöver ett alternativ eller komplement att
kommunicera (AKK) när tal och språk är svårt, liksom att
skriva och läsa.

DU KAN FÖRSTÅ

Symbolerna i BLISS förklarar begrepp med några få graﬁska
grundformer som kan kombineras i det oändliga till nya
betydelser. En del är bildlika, några står för en idé och andra
kan kännas igen från till exempel matematiken.

DU KAN BLI FÖRSTÅDD

BLISS är internationellt. Det bygger på betydelser och inte
på språkljud, vilket gör det lättare att förstå varandra trots
olika modersmål.

Kommunicera med blissymboler.

DU KAN VARA DELAKTIG

Samvaro och kommunikation med andra kan öka, både nära
och långt bort och med eller utan teknik.

www.blissonline.se
www.blissymbolic.org
Flygvapenmuseum
Carl Cederströms gata 2, 586 63 Linköping
www.ﬂygvapenmuseum.se Telefon 013-495 97 00

Vänd och se symbolkartan!

pilot

mekaniker

fågel

instrument

mätinstrument

flygfält

besättning

hjälm

historia

teknik

flygledare

soldat

flygplan

radar (signalmot)

spak

hangar

uniform

fallskärm

miljö

aerodynamik

flyga

styra

vinge

radio (hörlurar)

bränsle

landningsbana

overall

sikt

väder

moln

navigera

skjuta

cockpit

Flyglabbet

luft

vind

starta

landa

kropp

experiment

ljud

verktyg

lätt

tung

stjärt

segelflygplan

skolflygplan

jakt (förkortn)

krig

flygvapnet

raket

metall

långsam

snabb

motor

helikopter

rotorblad

attack

fred

försvar (förkortn)

vapen

tyg

högt

ombord

landningsställ

propeller

luftballong

spaning

land

vrak

bomb

trä

Flygvapenmuseum

OBS! Några av symbolerna är nyskapade och ännu ej standardiserade (Info kerstin.wester@lio.se )
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