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En minut musik 
Du ska skapa 1 minut musik i musikprogrammet Soundtrap. Du får själv välja musikens genre, instrument och 

musikaliska idé (huvudloop) men låten du ska skapa har en given form. Formen ser du här på bilden och den 

förklaras i instruktionerna för varje del av din låt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Välj vilken genre du vill göra musik i och skriv ett meddelande i chatten till din lärare där du svara på 

följande frågor:  

 Vilken genre du ska göra musik i och varför 

 Vilket tempo din låt ska ha och varför 

 Vill du att din låt ska vara i dur eller moll? Varför? 

Det kan vara så att du under arbetets gång inser att du vill ändra något av dessa saker. Det är helt okej 

men då vill jag att du skriver varför du har ändrat dig och vad det är som gäller nu. 

2. Musikalisk idé/huvudloop - Börja nu leta bland instrumenten och välj en huvudloop/ musikalisk idé. 

Bestäm om den ska vara i moll eller i dur.  

 Huvudloopen ska vara en central del av hela din låt och vara kopplad till den genre som du vill 

göra din låt i.  

 Huvudloopen ska vara en bas, gitarr, piano eller annat melodi/ackordinstrument.  

 Huvudloopen får inte vara en trum/beatloop. (du får absolut ha trummor i din låt men 

huvudloopen ska inte vara en trumloop.)  

  

Intro 
4 takter 

A-del 
8 takter 

Outro 
4 takter 

A-del 
8 takter 

B-del 
8 takter 

Musikalisk 
idé/huvudloop som 
går hela låten och 
håller ihop din låt 

Andra instrument 
som tillsammans 
med din musikaliska 
idé skapar A-delen 

Andra instrument 
som tillsammans 
med din musikaliska 
idé skapar B-delen 

Ljudeffekter/instru
ment/ljud som 
binder ihop dina 
delar och skapar 
snygga övergångar 
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3. Gör din A-del – Den ska vara 8 takter lång och sträcker sig från taktstreck 5 till  
taktstreck 13. Bygg upp A-delen med instrument som låter bra tillsammans med din 
musikaliska idé/grundloop och den genre du valt. Instrument som är bra att lägga till är 
trummor, bas, piano, gitarr. Pröva dig fram och välj det som du tycker fungerar bäst.   

4. Gör din B-del – Den ska vara 8 takter lång och sträcker sig från taktstreck 13 till  
taktstreck 21. B-delen ska bryta av från A-delen och vara något annat för att skapa dynamik i 
låten. Instrumenten i B-delen ska fortfarande fungera tillsammans med din musikaliska 
idé/grundloop och i den genre du valt.  

5. Upprepa din A-del - Den ska vara 8 takter lång och sträcker sig från taktstreck 21 till  
taktstreck 29. För att kopiera A-delen dra markören över looparna i din A-del, högerklicka och 
välj kopiera. Sätt uppspelningsmarkören där du vill ha din A-del nummer 2 och högerklicka 
och välj klistra in. Flytta looparna så att de hamnar där du vill ha dom om de inte landar 
perfekt.  

6.  Gör ett outro – Det ska vara 4 takter långt och avsluta din låt.  

7. Jobba med övergångarna mellan dina delar – Gör övergångarna mellan delarna i din låt 
snygga och genomtänkta så att lyssnaren guidas genom din låts förändringar. 

 Lägg till ljudeffekter (SFX) eller ljud från Sounds för att jämna ut övergångarna 
 Tona in eller ut ljud med hjälp av volymkontrollerna 
 Gör ett break i något eller några instrument innan en ny del 

8. Mixa din låt och lägg effekter  

 Mixa låten innebär att ställa in ljudnivåer så att instrumenten låter lagom starkt och så att 
de viktigaste instrumenten hörs. De instrument du tycker är viktigast i din låt ska ”ligga 
långt fram i mixen” alltså ha starkare volym. Övriga instrument ska ligga lite längre bak i 
mixen. Sänk hellre volymen på andra instrument än att höja det du vill ska höras.  

 Panorera instrument Du kan också panorera instrumenten, alltså lägga ut dem i höger eller 
vänster hörlur för att skapa ”bredd i mixen”. Panorering i programmet heter PAN.  

 Effekter lägger man på ljudspåren för att förändra och manipulera ljudet på något sätt. Här 
får du testa dig fram och välja några som du tycker låter bra. 

  

Svara på följande frågor i chatten 
1. Vilken genre är din låt? Blev det som du tänkt? Var tror du att din låt kan 

tänkas spelas, i vilka sammanhang?  
2. Beskriv din musikaliska idé (ryggraden i låten) och varför du valde den - 

genre, instrument, känslan du får av den 
3. Hur skiljer sig din B-del ifrån din A-del? Hur tänkte du när du gjorde B-

delen? Varför? 
4. Hur är övergångarna mellan delarna i låten? Hur har du gjort? Varför har 

du gjort så? 
5. Om du hade mer tid, vad skulle du förbättra då? Varför det? 
6. Välj ett artistnamn och ett namn på låten 
 


