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Rim er den anden strategi i VAKS-systemet. Det er en analogistrategi, som er velegnet til at læse ikke-lydrette
ord i analogi med ord, der rimer. Eleven genkender rimdelens udtale ved hjælp af et nøgleord. Derefter læser
eleven det konkrete ord i analogi med nøgleordet ved at rime sig frem.
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