
DEN KLASSISKE STREETQUIZ 

Crescendo
Dynamikken i musikken

Opgaverne laves 

først, når I har set 

videoen!

 Den klassiske streetquiz – Crescendo

VARIGHED: 1 -3 LEKTIONER

BESKRIVELSE:
Den klassiske Streetquiz – Tilfældigt forbipasserende unge 
quizzer om musikalske fagudtryk.
Herefter musik-analytiske opgaver 

EFTER VIDEOEN 
Nu har du set den Klassiske Streetquiz og quizzet om crescendo. Crescendo er altså et udtryk, der 
er med til at bestemme dynamikken i musikken.
Ovenover noderne tegner man et krokodille-gab, der er åbent mod højre eller skriver 
forkortelsen cresc.:   

Crescendo betyder gradvist kraftigere, dvs. at musikken lidt efter lidt skal blive kraftigere i styrke 
– altså højere i volumen. Det kræver selvfølgelig, at musikken starter et mere stille sted, hvor det 
har mulighed for at stige i styrke. Ligesom når du langsomt skruer op for lyden på din mobil eller 
højtaler.

<

LEKTION 1 



Tip: c fra "crescendo" 
ligner lidt tegnet <
Eks.:
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1. LYT TIL BERØMT MUSIK – FIND SELV CRESCENDO-STEDERNE

Musikhistorien er fuld af berømte crescendo-steder. Men det er svært at finde dem lige med det 
samme, fordi crescendoet kommer midt i musikken. Man er nødt til at lytte efter eller læse det i 
noden, for at finde stederne.

Her er nogle musik-eksempler der indeholder et crescendo. Lyt til musikken - og skriv minuttallet 
ned eller ræk fingeren op, når du synes, der er crescendo.

FIND SELV FLERE STEDER MED CRESCENDO:

• Mozarts Requiem,  
crescendo fra ca. 00:39-00:59:  
https://www.youtube.com/watch?v=ht-GwA7UV20&list=RDS8m4fm_
cF6o&index=9

• Beethoven Symfoni nr. 5 
lyt fra 3:17 til 4:17 og find et sted, hvor musikken stiger lidt efter lidt  
fra stille (piano) til kraftigt (forte):  
https://www.youtube.com/watch?v=DSpb2wBtQas 

• Prokofiev – Dance of the knights: 
lyt fra 0:00 til 2:00 og find steder, hvor musikken stiger lidt efter lidt  
fra mezzoforte (moderat ell. ret kraftigt) til kraftigt (forte):  
https://www.youtube.com/watch?v=SyDo3h1Tu7c 

LEKTION 1



Psst: d fra "diminuendo" 
ligner lidt tegnet >
Eks.:
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2. MODSÆTNINGEN: DIMINUENDO

Nu har du fået en idé om, hvad crescendo er. Det modsatte af crescendo er diminuendo, som be-
tyder, at musikerne skal spille gradvist svagere. Musikken skal altså lidt efter lidt blive mere stille 
– der skal skrues ned for volumen. Det kræver selvfølgelig, at musikken starter et kraftigt sted, så 
der er mulighed for at den kan falde i styrke. Ligesom når du langsomt skruer ned for lyden på 
din mobil eller højtaler.

Ovenover noderne tegner man et krokodille-gab, 
der nu er åbent mod venstre eller skriver dim.: >

FAKTA
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LEKTION 2
3) GÅ PÅ OPDAGELSE I crescendo og diminuendo – find dynamikken i musikken!

Crescendo og diminuendo findes i alle musik-genrer: pop, rock, jazz, klassisk, urban etc. Nu skal du 
selv finde nogle eksempler

4) LAV SELV DYNAMIKKEN!

Brug crescendo og diminuendo når du synger eller spiller

• Gå sammen 2 & 2 og find computer eller ipad frem.
• Gå ind på youtube, google eller spotify – eller der, hvor I plejer at høre 

musik.
• Find musik, der bliver gradvist kraftigere eller gradvist svagere. Det må være 

pop, rap, rock, klassisk – du bestemmer selv genren.
• Sæt alarmen til 5 minutter og vælg to forskellige stykker musik, hvor styrken 

stiger eller falder.

• Beskriv hvad dynamikken gør ved musikken! Bliver den mere spændende 
eller mere kedelig? Fortæl hvorfor dunamiken er vigtig!

Du kan fx søge efter dette, når du leder efter klassiske tracks:
‘best of classical music’

Du kan fx søge efter dette, når du leder efter pop-numre:
‘POP music playlist 2021’

• Gå sammen 2&2 eller i en større gruppe. 

• Spil en rytme eller syng en sang. Prøv gradvist at ændre på styrken. 
Når man synger et crescendo, kræver det at man ikke får startet for kraftigt. 
Prøv hvor svagt eller hvor kraftigt, I kan spille eller synge. Det er vigtigt, at I 
på forhånd aftaler, hvornår I vil lave diminuendo eller crescendo. 

• I kan også skiftes til at være dirigent. Så bestemmer dirigenten, om styrken 
skal gå op eller ned. Den nemme måde at vise det på er at tage armene 
over hovedet, når musikken skal blive kraftigere og armene ned til knæene, 
når musikken skal blive svagere. Hænderne ved hofterne viser, at musikkens 
styrke skal være midt i mellem kraftig og svag (medium). Vis det for hi-
nanden i klassen.

LEKTION 3, EXTRA! 
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Du kan fx søge efter dette, når du leder efter klassiske tracks:
‘best of classical music’

Du kan fx søge efter dette, når du leder efter pop-numre:
‘POP music playlist 2021’

De mest almindelige dynamikforskydende betegnelser i klassisk musik:

Dynamikangivelse Symbol  Betydning

crescendo
diminuendo
fortepiano
sforzando, forzando, szforzato

cresc. eller

dim. eller

fp
sfz, sf eller fz

gradvist kraftigere

gradvist svagere

kraftigt og straks derefter svagt

pludseligt betonet (om en tone eller akkord)

De mest almindelige dynamik-angivelser i klassisk musik:

Dynamikangivelse Symbol  Betydning

piano pianissimo
pianissimo
piano
mezzo piano
mezzo forte
forte
fortissimo
forte fortissimo

ppp
pp
p
mp
mf 
f
ff
fff

så svagt som muligt

meget svagt

svagt

moderat svagt

moderat kraftigt

kraftigt

meget kraftigt 

så kraftigt som muligt

FAKTA


