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Sammanfattning
Detta arbete ämnade att undersöka vilka beståndsdelar operarepertoarens interpretation är
uppbyggd av och hur man som sångare förhåller sig till dessa genom att studera videor där
internationellt erkända operasångare framför arior ur operor. Deras framföranden jämfördes
med varandra och även med ariornas noter. Skillnader och likheter i operasångarnas
tolkningar av notbilden och dess instruktioner identifierades, och stod till grund för min egen
instudering av samma arior som de erkända sångarna sjöng. Med denna
interpretationsinstudering som grund spelades sedan ariorna in. Instuderingsarbetet upplevdes
enklare och mer strukturerat efter att interpretationsbeståndsdelarna identifierats.
Nyckelord: Sång, interpretation, opera, pedagogik, sångundervisning
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1. Inledning
Jag har studerat klassisk sång i sex år, men har under all min undervisning inte upplevt att jag
fått ta del av en metod för interpretation av den repertoar jag i framtiden kommer att arbeta
med. Uppmaningar om att ”översätta texten” eller ”lär dig melodin” känner många sångare
och sångerskor till, men hur ska man egentligen göra för att trovärdigt interpretera? Vad finns
det mer inom sång förutom melodi och text och hur ska vi förhålla oss till sådan information?
Min uppfattning har varit att interpretation är en utav de viktigaste delarna av att framföra
musikaliska verk såväl för instrumentalister som sångare, så hur kommer det sig att jag inte
fått höra mer om det? Finns det metoder för interpretation?
Personligen har jag svårt att tro att man kan ta sig an någonting såpass stort som att
interpretera en operaroll utan en tydlig struktur och därför ville jag försöka reda ut några
beståndsdelar för att hjälpa till med utövandet av interpretation.
Därför vill jag med denna undersökning försöka bena ut vad det är man faktiskt kan göra med
sin kropp och sin röst när man interpreterar ett stycke musik och ur man kan förhålla sig till,
eller frångå, de instruktioner som faktiskt finns i musiken.

1.1. Syfte
Syftet med denna studie är att reda ut vilka beståndsdelar som operarepertoarens
interpretation är uppbyggd av och hur man som sångare förhåller sig till dessa. Sedan ska jag
sjunga in två arior utifrån vad jag kommit fram till.

1.2. Centrala frågeställningar
•
•

På vilket sätt använder operasångare sig av sin röst för att framföra musik
innehållande skriftliga interpretatoriska instruktioner som t.ex. marcato eller tenuto?
Leder ett sådant förtydligande av tolkningen av informationen till en mer effektiv
instudering av operarepertoar?
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2. Bakgrund
Vikten av god interpretation är inte en ny upptäckt.
Kom ihåg att också sjunga inom dig själv, att känna tonerna i hela ditt väsen. Din sång kommer
annars att sakna sentiment, känsla och auktoritet. Misslyckandet med att uppnå detta är det som
har skapat så många själlösa artister – sångare med magnifika röster som kan övervinna varje
teknisk svårighet, men som saknar den speciella charmen som är så vital för att vara framgångsrik
på operascenen.
[min övers.] (Caruso, 1909, s. 55)

Caruso sätter redan för hundra år sedan ett finger på samma problematik som jag upplevt. Han
beskriver inte specifikt hur man gör för att sjunga inom sig själv och leverera en ton fylld med
sentiment, känsla och auktoritet, men han påpekar hur oerhört viktigt det är att göra det.

2.1. Interpretation
Framförande av musik kan ses som en del av ett kommunikationssystem där kompositören
kodar musikaliska idéer till notskrift, artister omkodar notskriften till en ljudande signal, och
publiken omkodar från den ljudande signalen tillbaka till idéer (Kendal & Carterette, 1990).
Däremot är inte omkodningen från notskrift till ljudande signal förutbestämd; artisten har
egna intentioner och egna idéer om hur kompositionen kan, bör eller ska framföras. Däri
ligger artistens interpretation av notskriften som även den blir en del av
kommunikationssystemet. Likväl är inte kodningen av musikaliska idéer eller omkodningen
av den ljudande signalen absoluta, utan subjektiva företeelser.
Notationspraxis vid nedteckning av västerländsk tonal musik anger tonhöjd och tonlängd med
relativt hög grad av exakthet, medan intensitet och tonkvalitet behandlas mer approximativt.
Förhållandena mellan t.ex. avspänning och anspänning i musiken, olika notgrupperingar och
tempovariationer lämnas ofta ospecificerade eller enbart implicit noterade. Dessa mer
mångtydiga begrepp ger artisten ett stort spelrum för att infläta sina egna musikaliska idéer
och intentioner. Detta förklarar hur ett musikaliskt stycke kan framföras på vitt skilda sätt av
olika personer eller till och med samma person vid olika tillfällen (Palmer, 1997).
Ett sätt för kompositören att nedteckna de mer mångtydiga detaljerna är via korta deskriptiva
textrader, oftast placerade ovan eller under den noterade melodin eller rytmen den är tänkt att
influera. Dessa textrader hänvisas hädanefter till som interpretationsmaterial. Ett exempel på
ett sådant interpretationsmaterial är det som kallas för föredragsbeteckning. Det är en kort
textrad, oftast en mening eller bara enstaka ord, som ger artisten en aning om t.ex. vilket
tempo musiken ska ha och vilken känsla som genomsyrar stycket.

2.2. Ariorna i korthet
Nedan följer en genomgång av det interpretationsmaterial som står noterat i de utgåvor jag
införskaffat. Jag har haft två arior som utgångspunkt: E lucevan le stelle från Tosca (Puccini
1900/1905) och Vesti la giubba från Pagliacci (Leoncavallo 1892/1906). Materialet
presenteras då tre videoklipp per aria med kända operasångare instuderats för att se hur de tar
sig an detta interpretationsmaterial.
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E lucevan le stelle ur Tosca
Den här arian tar plats sent i operan under den sista akten. Cavaradossi sitter fängslad och
inväntar sin avrättning i gryningen. Han drömmer sig tillbaka till ett kärleksmöte med Tosca,
hans älskade. I mitten av arian slits han ur sina drömmar och inser att hans kärleksdröm är
förlorad för alltid och att han nu ska dö. Arian avslutas med orden ”Aldrig förr har jag älskat
livet som nu!”.
Vesti la giubba ur Pagliacci
Även denna aria tar plats relativt sent i operan. Canio har precis fått veta att han fru Nedda är
förälskad i en annan man. De är båda med i ett Commedia dell’arte-sällskap och han ska
precis ta på sig sin förklädnad och gå ut på scenen när nyheten når honom. Hans roll är
clownen Pagliacco, som i pjäsen de sätter upp blir bedragen av Colombina som spelas av just
Nedda. Han sjunger om att ”ta på sig dräkten”, ”sminka ansiktet” och om ”Arlecchin tar
Colombina” så ”Skratta, Pagliacco, så publiken applåderar”. I sångens klimax brister han
ut ”Skratta Pagliacco, åt din döda kärlek! Skratta åt sorgen som förgiftar ditt hjärta!”

2.3. Interpretationsmaterial i noter
I de utgåvor jag har presenteras följande intepretationsmaterial i noterna i sångstämman.
Dessa är de instruktioner har varit de hållpunkter som analysen utgår ifrån och presenteras i
resultatdelen med medföljande notexempel. Samtliga översättningar är gjorda av mig med
hjälp av Nordstedts italienska ordbok (2010).
E lucevan le stelle
Fördragsbeteckning: Andante lento appassionato molto (långsamt gående, med mycket
passion)
Skrivna instruktioner: Pensando (tänkande), ritardando ed appassionato (passionerat
avstannande), ritardando (avstannande), con grande sentimento (vagamente) (med stort
uttryck (vagt)), stentato un poco, con anima (en aning forcerat/med styrka, med själ),
sostenuto e crescendo con slancio (uthållet och med entusiastiskt ökande av volym) scoppla
in pianto cuoprendosi il volto colle mani (brister ut i gråt, täcker ansiktet med sina händer)
Vesti la giubba
Fördragsbeteckning: Adagio (gående tempo), declamando con dolore (deklamatoriskt med
sorg)
Instruktioner i texten: Portando (bärande), violento (våldsamt), poco ritartando (en aning
avstannande), a tempo (i tempo), affrettando (påskyndande), crescendo (ökande av volym), a
piena voce, straziante (med hela rösten, hemskt/kvalfyllt), con grande espressione (med stort
uttryck)
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3. Metod
Jag har haft två arior som utgångspunkt: E lucevan le stelle från Tosca (Corelli; Pavarotti;
Domingo) och Vesti la giubba från Pagliacci. Jag har studerat klaverutdrag av dessa arior för
att se vilken information om interpretation som finns där. Jag har även lyssnat och tittat på en
mängd olika inspelningar av dessa arior för att se hur olika sångare följer, tolkar eller frångår
de instruktioner som finns i noterna (Corelli; Pavarotti; Domingo). Jag har även tittat på hur
sångarna rör sig på scenen.
Utöver detta har jag titta på inspelningar av både operorna i flera uppsättningar. Detta för att
få ett större sammanhang till ariorna jag valt ut och för att utröna hur handlingen innan och
efter arian påverkar arians utförande.
Utifrån denna kunskapsbank har jag sedan övat själv på dessa stycken och prövat olika
förhållningssätt till styckenas noter och instruktioner. Jag har även experimenterat med hur
olika känslomässiga inställningar påverkar sångtekniken och på det viset också
interpretationen. Denna del är baserad på dels min förkunskap som sångare, men också på det
jag läst och sett under projektets gång.
Efter denna övning gjordes en ”slutinspelning” av de två ariorna. Jag skulle spela in på en
Zoom H4 vilken förhoppningsvis skulle spela in i god nog kvalitet för publicering. För att få
ackompanjemang använde jag mig av en karaokevideo där en orkester spelat in enbart
orkesterackompanjemanget till ariorna i med god kvalitet. Denna video spelades upp via en
dator som kopplats till ett par stereohögtalare.

3.1. Dokumentation
Dokumentationen har skett genom loggboksskrivning. Under sessionerna där jag lyssnat på
olika inspelningar har jag fört anteckningar om hur sångaren förhåller sig till instruktionerna i
noterna. Efter varje utfört övningspass har tankar och reflektioner nedtecknats. Dessa har
sedan legat till grund för resultatet.

3.2. Riskanalys
Röstliga problem var den största farhågan. Det fanns också en risk att tidsplanen inte skulle
hålla då jag ej var helt säker på exakt hur snabb min instudering skulle vara. I slutändan var ej
den röstliga hälsan något problem. Däremot blev det slutgiltiga arbetet kraftigt försenat.’
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4. Resultat
Här presenteras vad jag kommit fram till i analysen av videomaterialet och hur min egen
inspelning sedan gick.

4.1. Sångares interpretation av interpretationsmaterialet
Nedan följer en kortfattad analys av hur tre skilda sångare tar sig an interpretationsmaterialet.
Varje del av interpretationsmaterialet kommer att presenteras för sig med efterföljande
skriftlig kommentar som beskriver hur sångaren tolkar instruktionen. Sångarens namn
presenteras med efterföljande namn på videon som analyserats.
4.1.1 E lucevan le stelle
Följande analys baseras på tre videoinspelningar av E lucevan le stelle (Franco Corelli; Luciano
Pavarotti; Placido Domingo).

Andante lento appassionato molto

Corelli – Mycket fritt tempo under hela arian. Notvärden ändras frekvent från det som står.
Sångarens ansikte är mycket uttrycksfullt under hela sången. Lidande och sorg är
framträdande känslor i ansiktsuttrycket.
Pavarotti – Mer strikt tempo än Corelli. Även mer exakta notvärden. Sorg och lidande är
framträdande ansiktsuttryck, men även någon sorts glädje i den första delen.
Domingo – Aningen högre tempo än de andra två. Tar sig några friheter med tonhöjd snarare
än tonlängd.

Pensando
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Corelli – Svag nyans, inåtvänt. Jämn betoning över hela frasen.
Pavarotti – Öppen klang, ca mf. Jämna betoningar över hela frasen. Ser lätt frånvarande ut.
Domingo – Mycket konsonanter. Framförallt ”l” i ”stel-le”. Ett bekvämt mf.

Ritardando ed appassionato

Corelli – Klagande ton. Ser lidande ut. Håller händerna över bröstet.
Pavarotti – Håller händerna knäppta över bröstet. Öppen klang. Tydlig betoning på ”bra”
i ”braccia”
Domingo – Svag nyans. Betoning på ”cia” i braccia”

Con grande sentimento (vagamente)

Corelli – Helt rubato. Långt fermat på ”ci,o”, den högsta tonen. Ca mf i nyans. En “tom”
kvalitet i klangen fram till ”carezze”
Pavarotti – Har fortfarande händerna knäppta på bröstet. Crescendo upp till mf på ”ci,o”.
Intensiv klang på ”carezze”.
Domingo – Gör mer portamento mellan tonerna. Sjunger ”ci, o” när de andra sjunger ”ci,o”.
Närmare f i nyans.
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Stentato un poco, con anima,

Corelli – Sjunger frasen relativt snabbt. Lägger till ett ”h” innan ”e”. Byter ton på ”io”
i ”muoio”. Studsar ordentligt på ”spe” innan han går upp på ”ra-to”. Ordentligt ff. Håller i
galler i någon sorts gallerfönster. Slänger med huvudet på ”di” i ”disperato”.
Pavarotti – Tydliga accenter på ”e muioio”. Stadigt ff rakt igenom. Hård klang.
Domingo – Sjunger ett ff. Lägger till ett H i ”e muo-Hio”. Sen andning och ”hu-disperato”.

sostenuto e crescendo con slancio

Corelli – Ritardando och crescendo upp på ”to” i ”amato” som sedan blir ett rejält fermat.
Ordentligt starkt, ca fff. Legato på vägen upp men tydligt, nästan marcato, på vägen ner ”mai
tanto la”.
Pavarotti – Ritardando och crescendo upp på ”to” i ”amato” som sedan blir ett rejält fermat.
Mindre marcato på vägen ner än Corelli. Lägger till ett ”e” innan ”mai”. Ordentligt starkt.
Tydlig textning.
Domingo – Snarare accellerando på vägen upp till ”to”. Inte fullt lika mycket legato som de
andra. Tydlig textning.
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Scoppla in pianto cuoprendosi il volto colle mani

Corelli – Snyftar högt, håller och halvhänger i samma galler som innan.
Pavarotti – Får ett märkligt uttryck någonstans mellan extas och lidande för att sedan luta sig
bakåt och täcker sitt ansikte med händerna.
Domingo – Blundar och sätter sig ned. Ställer sig sedan upp och går runt planlöst.
4.1.2.Vesti la giubba
Följande analys baseras på tre videoinspelningar av Vesti la giubba (Franco Corelli; Luciano
Pavarotti; Placido Domingo)

Declamando con dolore

Corelli – Relativt högt och jämt tempo. Håller sina scenkläder i famnen och ser oerhört
lidande ut under hela arian.
Pavarotti - Ser ut över publiken. Ser tårögd ut. Tempot varierar en hel del fram och tillbaka.
Domingo – Relativt långsamt tempo. Inget särskilt dominerande ansiktsuttryck. Ser sig i en
spegel och sminkar sig under första delen av arian. Håller sedan scenkläderna i famnen när
han sjunger.
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Portando

Corelli – Gör ett portamento och byter vokal utan några utsvävningar. Ingen andning.
Pavarotti - Gör ett ordentligt portamento. Byter vokalfärg en aning på vägen upp. Ingen
andning.
Domingo – Gör ett portamento men lägger till ett H innan nästa ord ”he”. Ingen andning.

Violento

Corelli – Mycket talnära. Tydlig textning.
Pavarotti - Ser förbannad ut. Talnära. Relativt svag nyans.
Domingo – Inget särskilt i ton, text eller uttryck.
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Affrettando

Corelli – Sätter verkligen dit ”ghiozzo”. I övrigt ingenting särskilt.
Pavarotti - Likt Corelli ett ordentligt ”ghiozzo”. I övrigt ingenting speciellt.
Domingo – Ingenting särskilt. En aning accelerando.

A piena voce, straziante

Corelli – Starkt och hopbundet med frasen innan. Ser mycket lidande ut.
Pavarotti - Stark volym. Ff. Ordentliga accenter.
Domingo – Stort ritardando. Nästintill rubato på ”ri-di”. Sätter accenten på ”pa” istället
för ”gliac”

Con grande esressione
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Corelli – Stort ritardando och decrescendo. Bräkig ton på ”che t’avvelena”
Pavarotti - Plötsligt decrescendo. Han håller sitt ansikte i sina händer och sjunger mycket
svagt ”ri-di” snyftar en aning och fortsätter ”del duol”. Tar mycket tid på sig och andas
in ”dramatiskt” innan ”che t’avvelena”
Domingo – Starkt rakt igenom. Tydliga accenter på ”che t’av ve”

4.2. Redskap för interpretation
De tre sångarna använder sig av ett antal olika interpretatoriska tekniker för att tolka
interpretationsinstruktionerna. Dessa har jag delat in i två delar. De musikaliska, hur de
använder sin röst, och de teatrala, hur de använder resten av sin kropp. Över lag kan man säga
att sångarna använder sig mycket mer av den förstnämnda än den andra under själva ariorna.
De musikaliska teknikerna
Alla de tre sångarna modulerar följande parametrar i sin röst för att få fram olika effekter som
främjar interpretation.
Klangfärg: Hur rösten, och framförallt vokaler, låter. Ett mer tekniskt sätt att förklara
begreppet är hur övertonerna (formanterna) i rösten är uppdelade.
Volym: Hur starkt sångaren sjunger i relation till sitt normalläge. Sångare har av ett flertal
anledningar så som teknik eller fysiska förutsättningar olika starka röster, så ett ff från en
sångare kommer nödvändigtvis inte ha samma amplitud (volym) som en annan sångares.
Tempo- och rytmvariation: Ingen av sångarna sjunger slaviskt a tempo efter notbilden. En
fjärdedel är sällan en fjärdedel. Skulle man försöka sångarna faktiskt sjunger i relation till
orkestern skulle notbilden bli minst sagt komplicerad. Istället tycks tempo och rytm mer
vägledande än dogmatisk sanning. Ingen av sångarna ändrar några tonhöjder, men tonlängden
däremot är det fritt fram med.
Textning: Hur konsonanterna används. Både hur starka de är men även hur långa de är. Ett
exempel är att samtliga sångare gör ett utdraget, intensivt rullande ”r” på ”ridi” i Vesti la
giubba, medan samma konsonant i ”carezze” ur E lucevan le stelle är mycket mjukt och kort.
Samtliga av sångarna är tydliga i sin textning, det vill säga att man faktiskt kan utröna vilka
ord de sjunger. Corelli är den som är mest otydlig med en hel del läspningar.
Andning: Den parameter som tycks mig vara mest subtil är andningen. Andningen kan vara
antingen ohörbar eller ljudlig, där den senare verkar användas mest i mer intensiva partier.
Den kan t.ex. vara lång och lugn eller kortare och intensiv. Alla sångarna använder sig av
andningen, inte bara som ett rent mekaniskt medel, men som en del av uttrycket i sången.
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De teatrala teknikerna
De olika sångarna har helt olika rörelsemönster när de interpreterar. Pavarotti står helt still
och har väldigt sparsmakad mimik under själva arian. Däremot händer det mycket i hans
ansikte i pauserna när han inte sjunger. Domingo rör sig mest i rummet och Corelli har mest
uttrycksfull mimik och använder sig mest av rekvisitan som finns till hands, men rör sig
relativt lite.
Kroppsspråk/Mimik: Hur ansiktet och kroppen ser ut under hela arian, inklusive när man inte
sjunger. Även här ingår andningen, vilken inte bara är en auditativ företeelse utan även en
visuell.
Förhållande till, och agerande med, scen och rekvisita, inklusive rörelse på scen: Praxis i de
förställningar jag sett tycks vara att när artisterna inte sjunger rör de sig relativt mycket och
använder sig av en hel del rekvisita. När sedan de börjar sjunga kommer blir det istället mer
”rakt upp och ned” sång utan någon större rörelse på scen eller interaktion med andra objekt.
Ifall någon interaktion uppstår är det oftast med ett enstaka objekt som en spegel, men ej
några komplexa manövrar.

4.3 Egen interpretation av ariorna
Utifrån dessa parametrar har jag övat och experimenterat med olika förhållningssätt till
interpretation. Min högst subjektiva upplevelse är att nedbrytandet av interpretation i dessa
små och tydliga beståndsdelar är till stor hjälp. Då jag lyssnat på mina inspelningar är min
upplevelse att min intention med interpretationen är tydligare än innan. Värt att nämna är att
de olika tenorerna beter sig väldigt olika på scenen, men trots detta lyckas de, enligt mig,
framföra en trovärdig interpretation. Med detta i bakhuvudet försöker jag att undvika att helt
enkelt ”imitera” någon av dessa sångare, men istället finna min egen väg. Det jag märkt är att
jag nu kan se och lyssna på mina inspelningar med andra öron. Jag upplever det vara lättare
att, men hjälp av ovanstående parametrar, identifiera vad det är som brister när en
interpretation plötsligt ”faller platt”. Är det mimiken? Hur låter andningen? Jag kan lättare se
om det är något som fattas eller behöver läggas till. Arbetet har blivit enklare, vilket var hela
syftet med undersökningen.
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5. Diskussion
Resultatet av undersökningen kan tyckas självklart, men hela undersökningens syfte var just
att fastställa och sätta ord på det som annars riskerar att lämnas overbaliserat och oreflekterat
då det tas för givet. Att på detta sätt konkretisera vilka beståndsdelar som interpretation av
operaarior är uppbyggda av kan förvandla ett personligt ”görande” till ett mer intersubjektivt
”skapande”. Även utlärning av hur man faktiskt gör när man interpreterar bör kunna
underlättas genom detta förtydligande. Att förklara relationen mellan kompositör, artist och
publik (Kendall & Carterette, 1990) kan även det ha god påverkan på en elevs förståelse för
interpretation.
Mycket av arbetet är grundat av min personliga, kvalitativa, analys av vad sångare gör på scen
när de sjunger en aria i ett operasammanhang. Det är mycket möjligt att jag kan ha missat
någon beståndsdel som någon annan skulle sett då avkodningen av artistens ljudande signal
och relationen mellan kompositör, artist och publik (Kendall & Carterette, 1990) inte på något
sätt är definitiv utan en subjektiv upplevelse. Att jag även bara studerat ett kön, män, inom ett
röstfack, tenor, inom en specifik genre, opera, begränsar antagligen arbetets generalitet.
Huruvida det finns fler parametrar att röra sig med inom andra röstfack, kön eller genrer
framgår helt enkelt inte.
Något som kan spekuleras i vidare är varför ingen av männen rör sig särskilt mycket under
sina arior. Likaså har bara en av de tre, Corelli, en övertygande mimik under själva
sjungandet. Kanske beror det på hur sångarens röstliga teknik ser ut i övrigt? Man kan anta att
instrumentet kan störas eller uppleva störas av rörelser, både större, som att röra sig från en
punkt till en annan, som mindre, som att le eller se ledsen ut när man sjunger.
Något som inte framgår av de videor jag sett är huruvida det faktiskt är sångarnas eller
regissörens interpretation som syns eller vilken del av interpretationen som ligger på vilken
person. Eventuellt är sångarna mer självgående när det gäller sångproduktionen medan deras
teatrala interpretation styrs mer av regissören. Detta kan högst antagligen variera från
produktion till produktion.
Regissörens roll i interpretationen och dess plats i kommunikationsprocessen har inte
behandlats i det bakgrundsmaterial jag läst, men även det bör vara av intresse för framtida
forskning. Är regissören på samma plats som artisten? Är regissören en artist i sig? Eller ska
man se regissören som en del av artistens upplevelse som sedan kan förändra en interpretation
(Palmer, 1997)? En vidareutveckling av modellen med musik som kommunikationsprocess
som tar med personer utanför artisten och deras påverkar artistens interpretation kan vara värt
vidare arbete.
Ett annat problem med undersökningen är att jag inte kan vara helt säker på att den notutgåva
jag använt mig av stämmer överens med sångarnas. Jag har jämfört ett flertal utgåvor mot
varandra och de har haft samma instruktioner, men det betyder inte att de helt
överensstämmer med sångarnas noter.
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Att enbart studera en aria per sångare och dennes arbete med den musikaliska
kommunikationsprocessen (Kendall & Carterette, 1990) har gett mycket information, men att
vidare studera hur en specifik artists interpretation förändras över tid (Palmer, 1997) bör även
det vara en stor informationskälla och värt vidare efterforskning
Huruvida jag uppnått målet att sjunga med hela mitt väsen (Caruso, 1909) efterfrågar kan jag
inte svara på, men jag kan säga att genom att studera dem som jag upplever gör det har jag
skaffat mig både en större förståelse för exakt vilka metoder de använder för att få fram ett
specifikt uttryck och även för min egen process. Att dela upp interpretationsinlärningen på
detta sätt var mycket lärorikt och något jag kommer att använda i min egen framtida inlärning
och undervisning.
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