
 

 

Bandlab - Grundkurs 
 

Översikt och syfte 

I denna uppgift får du bekanta dig med grundfunktionerna i en DAW (Digital 
Audio Workstation), alltså ett digitalt ljudverktyg.  

Du använder Bandlab som är en komplett DAW, vilket innebär att den 
innehåller funktionerna loopar, midi, audio och effekter.  

Du får testa en funktion i taget och stegvis bygga upp en liten komposition. 
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Loopar 

Loopar är förinspelade sekvenser som kan spelas om och om igen. I Bandlabs 
loopbibliotek finns mängder av loopar med olika instrument/ljud i olika musikstilar som 
kan kombineras i unika kompositioner. Det finns både audio-loopar som består av 
inspelat ljud och midiloopar som går att ändra ljud och toner i. 

 
Gör så här: 

■ Starta ett tomt projekt 

■ Lägg in två loopar, en trumloop/beat 

och en basloop. Jobba med fyra 

takter. 

Midi 

Midiinstrumenten finns inbyggda i datorn. I Bandlabs instrument- och ljudbibliotek finns 
de flesta instrument och ljud du kan tänka dig. Midiinstrumenten kan spelas via ett 
midikeyboard som kopplas till datorn, på skärmen om du har touchscreen eller via 
tangenter på en dator. Du kan även gå in i 
midieditorn och skriva in hur datorn ska spela. 
 

Gör så här: 

■ Fortsätt jobba i projektet du startade upp i förra uppgiften. 

■ Ändra till tonarten C-dur (C major) eller A-moll (A minor) så att ni enbart använder 

vita tangenter i er melodi. 

■ Lägg till ett instrumentspår och välj ljud. 

■ Spela in med midiinstrumentet du valt (eller rita in i midieditorn). 

■ Använd få toner och enkel rytm. Korrigera tonerna och rytmen i midieditorn. 
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Audio 

Med audio menas vanligt ljud som spelas in via någon form av mikrofon, ungefär som 
om du spelar in röstmemo eller nåt liknande på din mobil. Audiospår kännetecknas av 
att regionerna får vågform.   

 

Gör så här: 

■ Lägg till ett ljud/mikrofonspår 

■ Gör en ljudinställning 

■ Spela in sång, rap eller prat 

Tänk inte för länge! Försök att bli klar inom  

Effekter och mix 

Effekter manipulerar ljudet och får det att låta annorlunda. Effekter kallas också för filter 
eller pluggar. I Bandlab finns mängder av effekter som kan användas både på audio- 
och midispår. Att mixa är att ställa in volymen, panorera ljuden (lägger dem till vänster 
eller höger i ljudbilden) samt förbättra/förändra ljuden med effekter. 
 
Gör så här: 

■ Testa effekter (Fx Effects). Lägg på minst 

en på något spår. 

■ Panorera och ställ in volymen. 

■ Spara och ladda ned. 

 

 

 


