Reading Card and Reading Text Passage
for the OT-APST
Swedish Translation
The Interpreter is to indicate on the Therapist / Interpreter Version of these
forms the words that are read correctly by the patient

72

48

blå ljus latsås
kläcka potatis vänner

36

isår duscha lyssna bälte

26

radio skälla polis fordon

20

träd springa jul gul

16

lila gå in plånbok tåg

12

examen semester klocka telefon

10

söka skratta prata förare

8

glömma tända grill steg

6

hoppa elefant grön morot

Visual Acuity Reading Chart: Therapist / Interpreter Version in Swedish
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Musik och konst ger glädje till alla ålders gruppe. Människor
från hela världen dansar till rytmen av
musiken. Man kan lära sig om musik, konst, och kultur
från böcker och människor. Små barn sjunger tillsammans och rör sig
till rytmen. Föräldrarna sitter
och tittar på sina lekande barn. Att studera musik ger bättre
betyg. Skolbandet har duktiga studenter med mycket
talang. Lyssna på bandet. Klappa händerna och stampa
fötterna. Publiken hejar på. Konstgallerier
är ställen där människor kan slappna av
och beundra alla färger. Musik är mat for skälen
och konsten är vinet.

Reading Text Passage: Therapist / Interpreter Version in Swedish

Musik och konst ger glädje till alla ålders gruppe. Människor.…..Line 1
från hela världen dansar till rytmen av .………………. Line 2
musiken. Man kan lära sig om musik, konst, och kultur ....….………...Line 3
från böcker och människor. Små barn sjunger tillsammans och rör sig ….…...Line 4
till rytmen. Föräldrarna sitter ……….………….Line 5
och tittar på sina lekande barn. Att studera musik ger bättre.…...………Line 6
betyg. Skolbandet har duktiga studenter med mycket .………..Line 7
talang. Lyssna på bandet. Klappa händerna ..… Line 8
och stampa fötterna. Publiken hejar på. Konstgallerier .............…Line 9
är ställen där människor kan slappna av ……..……..Line 10
och beundra alla färger. Musik är mat for skälen …..……..Line 11
och konsten är vinet.. ……………..…..…….Line 12

