
Flip Book



Instruktioner

1. Fyll i fälten med det innehåll som är relevant
2. Skriv in liknande ord i samma kolumn för att skapa teman för respektive 

kolumn på sidorna

3. När innehållet är klart ska det skrivas ut med ensidig utskrift. Flikarna i 
nederkanten ska klippas ut och överkanten på sidorna bindas ihop.



Användning

1. När jag signalerar ett behov och det inte går att förstå vad jag menar, fråga 
då ”finns det i din flipbook?”

2. Läs igenom och peka på varje kategoriflik. Jag
för att visa mitt val av kategori

3. Peka på varje kolumn på den sidan. Jag
för att visa mitt val av kolumn

4. Peka på varje ruta för den kolumn som valts. Jag
för att visa mitt val av ruta

5. Fråga mig om jag vill säga något mer



1 2 3 4

Akut  Klipp ut flik



1 2 3 4

Kroppen  Klipp ut flik



1 2 3 4

Behov  Klipp ut flik



1 2 3 4

Klipp ut flik Annat



1 2 3 4

Uttryck  Klipp ut flik



1 2 3 4

Åsikt  Klipp ut flik



1 2 3 4

Position  Klipp ut flik



1 2 3 4

Beskrivning  Klipp ut flik



1 2 3 4

Personer  Klipp ut flik



1 2 3 4

Göra  Klipp ut flik



1 2 3 4

Klipp ut flik Saker



1 2 3 4

Klipp ut flik Platser
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