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MUSIKOPLEVELSE LÆRER

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne møder indledningsvis komponisten Simon Steen-Andersen i sit værksted. Derefter oplever de 
værket Run Time Error på et filmklip (varighed 09.48) Efterfølgende skal eleverne i makkersamtaler el-
ler evt. i en klassesamtale formulere sig om deres oplevelse. De skal indlede deres udsagn om værket 
med nogle sætningsbegyndelser, der kan bidrage til, at de kommer i ”dialog” med værket. 

Eleverne ser filmklip 1: Simon Steen-Andersen i sit værksted og filmklip 2: Run Time Error samt filmklip 
3: Simon Steen-Andersen fortæller om titlen på værket. 

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Introduktion

• Fortæl eleverne, at de skal møde komponisten Simon Steen-Andersen, der har lavet et værk, der hedder Run Time 
Error, som de skal arbejde med. Filmklip 1 indledes med et lille klip fra det værk

Vis filmklip 1: Simon Steen-Andersen i sit værksted  (Filmklip afspilles fra elevsiden)

•	 Vis	elevsiden	med	fotos	fra	værkstedet	på	smartboard	og	tal	med	eleverne	om	det	de	ser	og	hører	på	filmklippet
  ° Hvad lægger de mærke til?
  ° Hvad fortæller Simon Steen-Andersen om celloen? Hvad bruger han den til?
  ° Hvad handler opstillingen med de to golfbolde om?

Elevopgave: Run Time Error - hvad oplever du?

•	 Gå	til	elevside	2	og	introducér	at	eleverne	skal	se	en	film	med	værket	Run Time Error, der er optaget  
i Den Frie Udstillingsbygning i København

 
• Fortæl at Run Time Error er et værk, hvor Simon Steen-Andersen spiller på alt muligt andet end instrumenter
 
•	 Lad	eleverne	tale	sammen	om,	hvad	de	lægger	mærke	til,	mens	de	ser	filmen

Vis filmklip 2: Run Time Error

• Lad eleverne i makkersamtaler eller evt. i en klassesamtale formulere sig om deres oplevelse af værket.  
Lad dem indlede deres svar med de sætninger, der står på elevsiden

     
• Tal med eleverne om, at der ikke er noget publikum, når Simon Steen-Andersen “spiller” sit værk igennem.  

(Værket opføres efterfølgende for et publikum som et videoværk i samme bygning)
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Titlen på værket

• Tal med eleverne om titlen: Run Time Error. Hvor har eleverne hørt det begreb før?
     
• Fortæl at eleverne skal se og høre Simon Steen-Andersen fortælle om titlen på værket

Vis filmklip 3: Simon Steen-Andersen fortæller om titlen på værket

• Tal med eleverne om det Simon Steen-Andersen fortæller

  ° Run –  det refererer til, at han løber gennem både musikken og gennem rummene
  ° Time -  refererer til tiden
  ° Error – refererer til de ”tidsfejl”, der sker ved, at han manipulerer med tiden via sine joysticks. Hans opførelse af  
	 	 værket	foregår	på	en	storskærm,	hvor	filmen	med	værket	afspilles	i	to	parallelle	forløb,	ligesom	han	demon	 	
	 	 strerer	på	filmklippet.	Han	kan	påvirke	tiden,	køre	hurtigt	frem,	gå	baglæns	i	tiden	(evt.	kun	i	det	ene	forløb),	han

   kan markere et loop, så tingene kører i ring. På den måde opstår der ”fejl” i tiden, hvilket betyder, at det ikke passer
	 	 	 med,	hvad	der	ville	kunne	ske	i	virkeligheden.	(Eleverne	skal	finde	to	tidsfejl	i	værket	i	en	opgave	i	musikforståelse)

Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne

• Hvad har vi lært om Simon Steen-Andersen?

• Hvad har vi lært om Run Time Error?
     
• Hvad adskiller Run Time Error fra en ”traditionel” komposition?
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OPGAVE: RUN TIME ERROR – HVAD OPLEVER DU?

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 1

Simon Steen-Andersen i sit værksted
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OPGAVE: RUN TIME ERROR – HVAD OPLEVER DU?

Fortæl om din oplevelse – indled med nedenstående 8 sætninger

• Jeg kommer til at tænke på…
     
• Jeg kan godt lide…
     
• Jeg kan ikke lide…
     
• Jeg forstår ikke…
     
• Jeg undrer mig over…
     
• Jeg var overrasket over…
     
• Jeg synes, at Simon Steen-Andersen er…
     
• Jeg har spørgsmål til…

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 2

Run Time Error

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 3

Simon Steen-Andersen fortæller om titlen på værket
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MUSIKFORSTÅELSE LÆRER

OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal få en forståelse af konceptet i Run Time Error. De skal indledningsvis se filmen igen og 
finde de to steder i filmen, hvor der er ”error”- en ”tidsfejl.” Derefter skal de i et uddrag af filmen regi-
strere, hvilke ting der bruges som lydkilde i værket og hvordan de bruges. Til sidst laves der en øvel-
se live, hvor eleverne skal gennemskue nogle ideer, der er en del af Simon Steen-Andersens koncept.

Eleverne genser filmklip 2: Run Time Error, filmklip 4: Et kort uddrag af Run Time Error og filmklip 5: 
Simon Steen-Andersen fortæller om konceptet

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Introduktion

• Fortæl eleverne at Simon Steen-Andersen laver konceptuel musik. Begrebet koncept dækker over værkets ide/ideer. Kon-
ceptuel musik indeholder tit andet og mere end blot musikken. Der er ofte også andet end traditionelle musikinstrumen-
ter med i værket. I Run Time Error er der ingen traditionelle instrumenter med. Konceptet er at komponisten kun bruger 
lyde	han	finder	i	bygningen,	hvor	koncerten	skal	finde	sted.	På	den	måde	er	det	et	nyt	værk	hver	gang	det	skal	opføres.

     
• Fortæl at I skal se nærmere på ideerne i Run Time Error og få en forståelse af konceptet
     
•	 Fortæl	at	eleverne	indledningsvist	skal	finde	ud	af,	hvor	der	er	”error”	i	værket	

Elevopgave 1: Hvor er der ”error” i Run Time Error?

•	 Tal	igen	med	eleverne	om	titlen	på	værket,	som	Simon	Steen-Andersen	fortalte	om	i	filmklip	3.	Fortæl	at	der	er	to	steder,	
hvor der er ”error” - en ”tidsfejl” i værket, hvilket betyder, at der er noget, der ikke ville kunne lade sig gøre i virkeligheden

     
• Print elevside 1, del den ud. Dan grupper og introducér opgaven. Alternativt kan denne opgave laves som en klasseopgave
     
•	 Vis	filmklip	2	igen	og	lad	eleverne	aflæse	minut	og	sek.,	hvor	tidsfejlene	begynder
         
• Svar: De to ”error”-steder begynder 5.04 og 6.16

Elevopgave 2: Hvilke ting bruges som lydkilde? Hvordan?

• Introducér at eleverne skal nærstudere et uddrag af Run Time Error og registrere, hvilke ting der bruges som lydkilde 
og hvordan

 
• Print elevside 2, del den ud og gennemgå opgaven
 
•	 Lad	eleverne	arbejde	med	opgaven,	mens	filmklip	4	vises	gentagne	gange.	 
(stop	evt.	filmen	med	små	mellemrum,	så	de	får	tid	til	at	skrive	deres	registreringer)

Vis filmklip 4: Et uddrag af Run Time Error
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• Lav en opsamling i klassen på elevernes registreringer

Forslag til øvelse ved musikskolelæreren: Find konceptet

• Introducér, at eleverne som en øvelse, skal se nogle små miniature forløb, som overholder nogle centrale elementer i 
Simon Steen-Andersens koncept. Sig at eleverne skal prøve at formulere konceptet og sige: Konceptet er, at du…

 
• Overhold følgende regler i konceptet
  ° Brug kun ting i lokalet (i bygningen)
 
  ° Brug dem på utraditionelle måder, så de bliver til en lydkilde
 
  ° Brug dele af selve bygningen som en lydkilde
 
  ° Bevæg dig gennem lokalet og lav lydene
 
  ° Undgå pauser
  
• Find sammen med eleverne frem til de fem punkter ovenfor, som er en del af  konceptet i Run Time Error.  

Skriv punkterne op på en tavle
     
• Introducér at eleverne skal se og høre Simon Steen-Andersen fortælle om konceptet, og at de  

skal være opmærksomme på, hvad han fortæller ud over det I allerede har fundet frem til
     
Vis filmklip 5: Simon Steen-Andersen fortæller om konceptet
 
• Lav en opsamling på det Simon Steen-Andersen fortæller om konceptet. Det nye han fortæller er at
  ° Han ønsker at udfordre sig selv – hvordan?
 
  ° Lydene skal hænge sammen
 
  ° Hans bane går gennem bygningen og slutter, hvor den begynder
 
  ° Han	får	forløbet	filmet,	så	det	(også)	er	sjovt	at	se	på

• Fortæl eleverne, at de selv skal prøve at lave en Run Time komposition i musikalsk skaben

Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne

• Hvad betyder koncept?
     
• Hvad har vi lært om konceptuel musik?
     
• Hvad har vi lært om konceptet i Run Time Error?



Simon Steen-Andersen > side 7 af 13

MUSIKFORSTÅELSE ELEV 1

OPGAVE 1: HVOR ER DER ”ERROR” I RUN TIME ERROR?
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Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 2 

Run Time Error

Der er ”error” to gange i værket, Hvor begynder det?

1. gang

2. gang

min.

min.

sek.

sek.
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OPGAVE 2: HVILKE TING BRUGES SOM LYDKILDE? HVORDAN? 
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Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 4

Et kort uddrag af Run Time Error

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 5

Simon Steen-Andersen fortæller om konceptet

HVILKE TING? HVORDAN BRUGES DE, SÅ DE LAVER LYD?
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OM ELEVOPGAVEN
Eleverne skal være musikalsk skabende og arbejde ud fra Simon Steen-Andersens koncept. De skal 
gruppevis skabe en lille Run Time komposition på et stykke af en bane, hvor de bruger både selve 
bygningen og ting i bygningen på utraditionelle måder. Efterfølgende sættes gruppernes små kom-
positioner sammen til en samlet Run Time komposition, der filmes. Opgaven egner sig godt til en 
temadag eller i forbindelse med en emneuge.

Eleverne ser filmklip 6: Simon Steen-Andersen inspirerer til opgaven

FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE
Forberedelse

• Find et spændende sted på skolen eller en bygning i nærheden med forskellige genstande, hvor I kan arbejde i nogle 
timer. Lad banen køre rundt, så den slutter samme sted, som den begynder. Afmærk banen med gruppenumre.  
Hver	gruppes	del	skal	have	en	størrelse,	så	der	er	plads	til	en	afstand	på	2-3	m	mellem	eleverne	i	gruppen.	Sæt	mærker	
på	gulvet,	så	hver	elev	får	en	fast	plads.	Forbered	hvordan	den	samlede	Run	Time	komposition	kan	blive	filmet.	Print	
elevside 2 i farver.

Introduktion

• Introducér at eleverne selv skal prøve at arbejde med Simon Steen-Andersens koncept og lave deres egen Run 
Time-komposition. (Den hedder ikke ”Error” fordi det bliver realtid – der bliver ikke mulighed for at manipulere med tiden).

     
• Fortæl at i stedet for én person, der ligesom Simon Steen-Andersen, løber gennem en bane, så kommer lyden så at 

sige til at løbe gennem eleverne, der alle skal stå på banen og lave hver sin lyd/klang efter hinanden
     
•	 Tal	med	eleverne	om	de	fire	punkter	øverst	på	elevside	1	og	introducér,	at	de	skal	se	og	høre	Simon	Steen-Andersen	

inspirere til opgaven

Vis filmklip 6: Simon Steen-Andersen inspirerer til opgaven

• Tal med eleverne om det Simon Steen-Andersen fortæller om
  ° at se sig omkring og gå på opdagelse
     
  °	 at	finde	gode	lyde
     
  ° at lave en rækkefølge så lydene passer sammen
     
  ° at forbinde lyde der ikke passer sammen
     
  ° bevægelsen - både egne bevægelser og tingenes bevægelse
     
  °  at undgå pauser 

MUSIKALSK SKABEN LÆRER
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Forøvelse ved musikskolelæreren: Find lyde og klange der passer sammen

• Fokusér på det Simon Steen-Andersen fortæller om at lydene/klangene skal passe sammen, og prøv at give eleverne en 
forståelse af, hvad det betyder. 

 Brug evt. nedenstående ideer:
  °  Lav nogle lyde, der kan passe sammen, fordi de er i ”familie” med hinanden
     
  °  Lav nogle lyde der ikke passer sammen, som er for forskellige, de er ikke i ”familie” med hinanden
     
  °  Gå i dialog med eleverne om, hvordan man kan forbinde to lyde, der ikke passer sammen med en tredje lyd  

	 	 –	find	nogle	eksempler	på	det

Elevopgave: Skab en Run Time komposition

•	 Dan	grupper	på	3-4	elever	og	giv	grupperne	numre
     
• Vis eleverne stedet, hvor Run Time kompositionen skal udføres. Gå hele banen igennem med eleverne,  
og	lad	hver	gruppe	finde	deres	plads/gruppenummer	på	banen,	og	det	mærke	de	hver	især	skal	stå	på

• Saml eleverne
     
• Del elevside 2 ud og gennemgå opgaven punkt for punkt
     
• Giv hver elev en ting, som de kan vælge at bruge, når de aktiverer deres lydkilde. Det kan f.eks. være en trommestik, 

whiskers, claves, en ske, mv.
     
• Lad eleverne arbejde, mens underviserne hjælper, stimulerer og inspirerer til at udforske lyde, sætte dem sammen og 
finde/indføre	noget	bevægelse

     
• Når grupperne er færdige med hver deres lille komposition, så lad dem gruppevis fremføre dem
     
• Arbejd med overgangene mellem grupperne, så der skabes en naturlig overgang, der flyder godt
     
• Øv kompositionen igennem mange gange, så eleverne er helt sikre i at udføre hver deres lille del
     
• Find et signal/en lyd/klang i bygningen, der begynder og slutter kompositionen  

(svarende til Simon Steen-Andersens klokke)
     
•	 Lav	en	filmoptagelse	af	den	samlede	komposition
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Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne
 
•	 Vis	eleverne	filmoptagelsen	af	deres	Run	Time	komposition	og	tal	med	dem	om
     
• Hvad har vi lært ved at arbejde konceptuelt?
     
  °  Hvad har vi lært ved at udforske lyde?
         
  °  Hvad har vi lært om lyde/klange, der passer sammen?
         
  °   Hvad har vi lært om at samarbejde?
         
  °  Hvad var sjovt? Svært? Spændende?
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OPGAVE: SKAB EN RUN TIME KOMPOSITION

MUSIKALSK SKABEN ELEV 1

• I skal bruge Simon Steen-Andersens koncept og arbejdsmåde  

• I skal gruppevis skabe jeres egen lille Run Time komposition, som I skal spille på det stykke af 
banen, som I får tildelt     

• Alle gruppers kompositioner sættes efterfølgende sammen, så det bliver en samlet Run Time 
komposition, der fylder hele banen og går fra første til sidste elev  

•	Jeres	Run	Time	komposition	bliver	filmet,	så	I	kan	se	den	bagefter	og	tale	om	den

Peter Bruun i sit værkstedSE F ILMKL IP 6

Simon Steen-Andersen inspirerer til opgaven 
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OPGAVE: SKAB EN RUN TIME KOMPOSITION

MUSIKALSK SKABEN ELEV 2

•	Gå	på	opdagelse	og	find	hver	især	nogle	lyde,	som	I	kan	vælge	imellem

  ° I må bruge lyde fra selve bygningen, der hvor I står på banen

  ° I	må	bruge	ting,	som	I	finder	i	bygningen	og	stiller	op	på	jeres	del	af	banen

•	Afprøv	jeres	lyde	og	find	frem	til,	hvilke	lyde	I	hver	især	vil	bruge,	så	lydene	passer	sammen.	
Find ud af hvilken rækkefølge af lydene/klangene der er bedst. Skab en forbindelse imellem 
dem, til det skal I måske bruge en ny lyd

• Ingen pauser – lydene skal følge umiddelbart efter hinanden. Hver lyd kan sagtens vare nogle 
sekunder

•	Sørg	for	at	finde/indføre	noget	bevægelse	sammen	med	jeres	lyde/klange	-	tænk	på,	at	det	skal	
være spændende at se på

• Øv jeres lyde/klange med bevægelser på jeres del af banen
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