
T I L L  L Ä R A R E N

Tokbokens läsebok 
och arbetsbok.

Ur kursplan för Lgrsär22 inriktning ämnesområden
Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till  
att eleverna utvecklar kunskaper i att kommunicera med andra.  
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin  
förståelse av ord och begrepp samt förmågan att läsa, skriva och  
delta i skriftspråkliga aktiviteter.

Texter
• skönlitteratur för barn. Rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.

Avläsa, läsa och skriva
• bokstavsformer och samband mellan ljud och bokstav utifrån elevens  

erfarenhet och intresse. Strategier för att avkoda och förstå enkla ord,
• kommunikation om innehållet i olika texter,
• språkets struktur, till exempel gemener och versaler,
• samspela, tala och samtala,
• grundläggande strukturer för kommunikation. Turtagning samt att initiera och avsluta 

samspel och samtal. 

Ur kursplan för Lgrsär22 inriktning ämnen 
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om 
svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges
förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk samt andra former
för kommunikation, så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan
uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom ska eleverna ges möjlig-
het att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Läsa och skriva
• gemensam och enskild läsning. Samband mellan ljud och bokstav. Strategier för   
 att avkoda och förstå ord, begrepp och enkla texter.  
 



Tänk så tokigt och roligt det kan bli med rimord bara man vrider och vänder lite på dem.  
I Tokboken får eleverna möjlighet att läsa, skratta och leka med språket tillsammans genom 
tokiga rim. 

Tokboken finns som läsebok, arbetsbok och memory. 

Tokboken

Rim är ord som låter nästan alldeles lika men har olika betydelse. I Tokbokens läsebok visas 
tokroliga händelser ur vardagen, sådant som de flesta elever känner igen. Dessa ger underlag 
till samtal om orden, dess betydelse och hur de låter. Varje händelse visas med text och bild. 
Först med det felaktiga ordet som gör att det blir alldeles tokigt, sedan byts det felaktiga 
ordet ut mot ett rimord, och då blir det förståeligt och rätt.

läsebok och arbetsbok.

Tokboken finns även som arbetsbok. I den kan ni arbeta med rim på många olika sätt. Någ-
ra uppgifter är enklare och några är svårare. Övningarna i boken innehåller mestadels 3- och 
4-bokstavsord och många av övningarna återkommer i samma form fast med nya ord. För 
att öka möjligheten till självständigt arbete finns även tydliga symboler som visar vad som 
ska göras i övningen, skriva, ringa in eller måla.

När man arbetar med rim är det väldigt individuellt hur eleverna skapar en förståelse kring 
rimmet. Några förstår bättre genom att lyssna och några förstår bättre genom att läsa och 
titta på bokstäverna. Arbeta på det sätt som passar eleven bäst. 

Mannen hugger  
ner trädet  

med sin byxa.
 

Texter
• skönlitteratur för barn. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker och sagor. Texter  
 som belyser människors upplevelser och erfarenheter.



Alla rimorden i läseboken återfinns även i rim memory som levereras i en ask.  
Du hittar memoryt i webbutiken https://webbutiken.spsm.se/sok/?search=tokboken

Rim memory

Lycka till!
 

Ellika Melander

          På de två första sidorna i arbetsboken finns övningarna som är tänkta för att presente-
ra begreppet rim. Den första övningen består av enbart bilder. Inled övningen genom att du 
säger det första ordet och sedan provar ni tillsammans ord för ord i spalten bredvid. Vilka ord 
rimmar? Klocka-fiskar, rimmar det? Klocka-docka, rimmar det? 

På följande sida kommer en övning med bilder och 4-bokstavsord med två vokaler. Vi har valt 
en sådan övning eftersom det är lätt att höra rimmet på den typen av ord. Inled övningen 
genom att läsa något av orden och eleven söker sedan efter bilden med rimordet, eller så kan 
ni använda samma upplägg som i första övningen. Ett annat sätt att arbeta med övningen 
är att du läser orden och eleverna fyller i de rimord som de kommer på för att sedan leta 
efter bilden. Ibland är det lättare att bara lyssna och tänka först. De olika sätten att arbeta 
med rim kan användas i alla övningarna.

I slutet av boken finns en sida där eleven kan samla sina egna rimord.

Av de orden kan eleven sedan göra en egen rimsaga. Det kan vara spännande och roligt att 
få göra en egen rimsaga och sedan läsa upp. Den kan vara kort eller lång. Låt fantasin flöda! 

Låt fantasin  

flöda! 
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