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1 Välkommen till GarageBand

GarageBand tar fram rockstjärnan i dig. Du får en hel 
musikstudio i datorn, där bandet aldrig kommer för sent 
och alla är samstämda. Det här dokumentet innehåller 
användbar information och stegvisa anvisningar till hur 
du skapar projekt med GarageBand.

Oavsett hur dina förkunskaper ser ut, låter GarageBand dig släppa loss hela din 
musikaliska kreativitet. Med GarageBand kan du spela in, arrangera och mixa din musik, 
och dela den med hela världen. Med GarageBand får du tillgång till en hel 
inspelningsstudio, med högkvalitativa instrument och effekter – och bandet är aldrig 
försenat till en spelning! Vare sig du är proffs eller aldrig har tagit en ton förut, kan du 
skapa egen musik med GarageBand.

Det här lär du dig
I de här kapitlen visar vi GarageBand-fönstren, och du får hjälp med att börja skapa 
egna projekt. Du kommer att lära dig följande:
Â Skapa ett nytt musikprojekt och justera inställningarna (tempo, tonart, takt)
Â Lägga till Apple-loopar som en grund för ditt arrangemang
Â Spela in med en mikrofon eller ett elektriskt instrument
Â Spela på och spela in inbyggda programvaruinstrument
Â Arrangera din musik längs tidslinjen
Â Mixa ditt projekt och lägga till effekter
Â Dela ditt projekt (genom att skicka det till en annan iLife-program, exportera till 

hårddisk eller bränna på CD)
Â Skapa ljud- och videopodcaster
Â Lägga till filmmusik i ett iMovie-projekt eller en video

Här finns också bilagor där vi listar snabbkommandon och beskriver hur du ansluter 
musikanläggningar till datorn. 
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Innan du börjar
Det blir enklare att följa övningsexemplen om du skriver ut dem innan du sätter igång. 
I många av uppgifterna måste du veta hur du använder menykommandon. I 
kursmaterialet och i GarageBand Hjälp ser menykommandona ut så här:

Välj Redigera > Slå ihop markerade.

Det första ordet efter Välj är menynamnet i GarageBands menyrad. Termen (eller 
termerna) efter vinkelparentesen motsvarar det kommando du ska välja i menyn.

För att komma igång
Allt du behöver om du vill skapa musik i GarageBand är en Mac-dator som uppfyller 
systemkraven i filen Om GarageBand. Om du vill utöka möjligheterna kan du också, 
använda följande typer av utrustning:
Â En mikrofon för att spela in din röst eller ett akustiskt instrument
Â Ett elektriskt instrument, som t.ex. en elgitarr eller en elbas
Â Ett ljudgränssnitt för att ansluta mikrofoner och instrument till datorn
Â En USB- (Universal Serial Bus) eller annan MIDI-kompatibel klaviatur för att spela på 

och spela in programvaruinstrument
Â Ett par högtalare eller monitorer så att du kan höra musiken med högre ljudkvalitet

Här söker du hjälp
När du är klar med övningsexemplet hittar du mer hjälp här: 
Â Hjälp på skärmen: GarageBand har ett inbyggt hjälpsystem. När ett GarageBand-

projekt är öppet väljer du Hjälp > GarageBand Hjälp. När hjälpsidan öppnas, skriv in 
ett ord eller en fras i sökfältet högst upp, eller klicka på ett ämne för att få mer 
detaljerad information om hur du slutför en uppgift. 

Â Hjälptaggar: Hjälptaggarna beskriver knapparnas, verktygens och andra 
skärmobjekts funktioner. Du får fram hjälptaggen genom att hålla muspekaren över 
ett objekt ett par sekunder. 

Ta reda på mer
Om du önskar aktuell information om GarageBand, som nyheter om nya funktioner, 
användartips och en lista över vilka musikanläggningar som stöds, gå till GarageBands 
webbplats, på www.apple.com/se/ilife/garageband. 

Om du vill ha assistans går du till webbassistansplatsen för GarageBand på
 www.apple.com/se/support/garageband.
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2 GarageBand i överblick

I det här kapitlet går vi igenom fönstret GarageBand. Du 
lär dig namnen på och placeringen av de olika reglagen, 
så att du enklare kan följa med i övningsexemplen. 

Det är väl investerad tid att gå igenom de här sidorna, även om du inte tänker följa 
övningsexempletn Om du känner till namnen på och funktionerna hos reglagen i 
GarageBand blir det enklare att hitta svar på dina frågor i GarageBands hjälptexter. 
Kanske räcker det med de här anvisningarna för att du ska kunna komma igång med 
ett eget projekt.

I fönstret GarageBand hittar du tidslinjen, loopbläddraren, redigeraren och 
spårinfofönstret. Du spelar in instrument, arrangerar regioner och mixar dina projekt på 
tidslinjen, söker och förhandsvisar loopar i loopbläddraren och byter instrument, 
effekter och inställningar i spårinfofönstret.
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A Spårrubriker: Instrumentets symbol och namn visas till vänster om respektive spårhuvud. Klicka 
på namnet om du vill skriva in ett nytt namn. Klicka på knappen för inspelningsaktivering (med 
röd cirkel) om du vill aktivera spåret för inspelning. Klicka på Ljud av-knappen (med 
högtalarsymbol) när du vill stänga av spårets ljud. Klicka på Solo-knappen (med hörlurssymbol) 
när du vill lyssna på ett spår för sig. Klicka på Lås spår-knappen (med hänglåssymbolen) om du 
vill låsa spåret. Klicka på triangeln för att se spårets automatiseringskurva.

B Spårmixer: Dra i stereoreglaget för att justera spårets stereoplacering (spårets vänster/höger-
placering i stereoljudbilden). Justera spårets volym med hjälp av volymreglaget. Titta på 
nivåmätarna när du spelar upp och spelar in, om du vill se spårets volymnivå.

C Tidslinje: Innehåller de spår där du spelar in riktiga instrument och programvaruinstrument, 
lägger till loopar och arrangerar regioner. Här finns även taktslagslinjalen. Med den flyttar du 
uppspelningshuvudet och passar in objekt i tidslinjen med taktslag och takter. Under “Tidslinje” 
på sidan 11 finns en beskrivning av tidslinjens funktioner och reglage.

D Zoomreglage: Dra i zoomreglaget för att zooma in på en del av tidslinjen, eller zooma ut för att 
se mer av tidslinjen.

E Knappen som lägger till spår: (+) Klicka här för att lägga till ett spår under befintliga spår i 
tidslinjen.

F Knappar för loopbläddrare och redigerare: Klicka här för att öppna loopbläddraren eller 
redigeraren.

G Transportreglage: Klicka på inspelningsknappen när du vill börja inspelningen. Klicka på 
uppspelningsknappen när du vill spela upp ett projekt eller avbryta uppspelningen. Du kan flytta 
spelhuvudet till olika platser i projektet genom att klicka på knapparna Gå till början, Spola 
tillbaka eller Spola framåt. Klicka på cykelknappen så aktiveras eller avaktiveras cykelregionen.

H LCD: LCD har fyra lägen: Tid, Takter, Ackord och Projekt. 
I tids- och taktlägena visar LCD:n spelhuvudets position antingen i standardtid (timmar, minuter, 
sekunder och hundradelar) eller i musiktid (takter, taktslag och taktslagsavdelningar). Du flyttar 
spelhuvudet genom att dra eller dubbelklicka på siffrorna. 
I ackordläget får du upp ackordssymboler när du spelar ett programvaruinstrument. Du kan även 
använda den inbyggda stämmaren för att stämma gitarrer och andra riktiga instrument som är 
anslutna till datorn. I projektläget kan du ge projektet en annan tonarts- och taktbeteckning 
samt ändra projektets tempo.

I Skjutreglage för mastervolym och nivåmätare: Justera projektets mastervolym genom att dra i 
skjutreglaget för volym. Håll ögonen på nivåmätarna för att se om det uppstår distorsion, innan 
du exporterar ett projekt.

J Knappar för spårinfo och mediebläddrare: Klicka här för att öppna spårinfofönstret eller 
mediebläddraren.
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Tidslinje
Tidslinjen innehåller spår där du spelar in riktiga instrument och 
programvaruinstrument, lägger till loopar och arrangerar regioner.
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A Taktslagslinjal: Visar slag och takter (musiktidens enheter) på tidslinjen. Du kan flytta 
spelhuvudet till valfri plats på tidslinjen genom att klicka på taktslagslinjalen.

B Spår: Ordna din musik, spela in riktiga eller programvaruinstrument och forma ljuden till spår. 
Om du lägger till en loop i ett projekt skapas ett nytt spår. Du arrangerar musiken genom att 
arbeta med regioner i spåren på tidslinjen.

C Uppspelningshuvud: Visar vilken punkt i projektet som spelas eller var uppspelningen startar 
när du klickar på uppspelningsknappen. Urklippta och kopierade objekt klistras in där 
spelhuvudet befinner sig. Du kan flytta på uppspelningshuvudet och styra vilken del av ett 
projekt som spelas.

D Arrangera spår: Du kan lägga till arrangemangsregioner till arrangemangsspåret för att på så 
sätt definiera olika delar av projektet (som intro, vers och refräng). Du kan arrangera om ditt 
projekt genom att flytta arrangemangsregionerna.

E Rutmönsterknapp: Välj ett tonvärde till rutmönstret eller välj Automatisk om du vill att värdet 
ska förändras när du zoomar.

F Automatiseringskurvor: Lägg till automatiseringskurvor för volym, stereo och andra 
spårparametrar; lägg sedan till och justera kontrollpunkter för respektive kurva för att få 
tidsanpassade ändringar.

G Regioner: När du spelar in ett riktigt eller ett programvaruinstrument, eller om du lägger till en 
lopp, skapas en region på tidslinjen. Du kan kopiera och klistra in regioner samt ändra deras 
storlek, flytta och transponera dem, och göra andra ändringar när du arrangerar låtar.

H Masterspår: Du kan justera projektvolymen, lägga till in- och uttoningar, byta tempo eller 
transponera delar av projektet till en annan tonart, genom att lägga till automatiseringskurvor till 
masterspåret.

I Låsknapp för uppspelningshuvud: Klicka här för att låsa upp spelhuvudena på tidslinjen och i 
redigeraren. Du kan då se olika delar av projektet på tidslinjen och i redigeraren.

J Rullningslister: Dra i den horisontella rullningslisten om du vill hoppa till en annan del av 
projektet. Dra i den vertikala rullningslisten om du vill visa spår som inte syns för tillfället.
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Redigerare
Redigeraren är som ett förstoringsglas som visar en närbild av en del av ett spår. I 
redigeraren kan du redigera regioner med riktiga instrument och 
programvaruinstrument.

Riktiga instrument
Om du väljer ett spår med riktiga instrument visar redigeraren vågformen för 
spårregionerna. Du kan beskära, slå ihop, flytta, transponera och byta namn på regioner 
i redigeraren.

J

E GF

H

C

B

A

D

I

A Namnfält: I fältet skriver du in ett nytt namn på den markerade regionen.

B Tonhöjdsreglage och -fält: Om du drar i reglaget transponeras markerad region uppåt eller 
nedåt med 12 halvtoner. Det går också att skriva in antalet halvtoner i fältet. Tonhöjdsreglaget 
och -fältet syns bara när en spårregion har markerats.

C Kryssrutan Följ tempo och tonhöjd: Markera rutan om du vill att vald region ska följa projektets 
tempo och tonhöjd. Kryssrutan syns bara om en spårregion är markerad.

D Zoomreglage: Dra i zoomreglaget och zooma in för en mer detaljerad bild, eller zooma ut för att 
se mer av spåret eller regionen. Zoomning i redigeraren är oberoende av tidslinjen.

E Taktslagslinjal: Visar taktslag och takter för det område som syns i redigeraren.

F Vågformsvisare: Visar vågformen för spårregionerna.

G Uppspelningshuvud: Visar vilken punkt i projektet som spelas upp.

H Reglage och kryssruta för Förbättra stämning: Dra åt höger för att förbättra stämningen mer, 
eller åt vänster om du vill minska förbättringen. Begränsa förbättringen av stämningen till 
projektets tonart, genom att markera kryssrutan “Begränsa till tonart”.

I Reglage och popupmeny för Förbättra timing: Dra åt höger för att förbättra timingen mer, eller 
åt vänster om du vill minska förbättringen. I popupmenyn väljer du önskat tonvärde, som ett 
underlag för förbättringen av timingen.

J Rullningslist: Dra i rullningslisten om du vill hoppa till en annan del av spåret. 
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För programvaruinstrument – grafisk vy
När du markerar ett spår med programvaruinstrument visar redigeraren en grafisk vy 
över spåret eller den markerade regionen. Du kan redigera enskilda toner i regioner 
med programvaruinstrument, korrigera tonernas timing samt transponera och byta 
namn på regioner. Du kan även visa och redigera styrdata för tonhöjd, ett 
moduleringshjul eller en pedal som spelades in när du spelade på en klaviatur. 

D

C

B

A

F H I

GE K

J

A Namnfält: I fältet skriver du in ett nytt namn på den markerade regionen.

B Tonhöjdsreglage och -fält: Om du drar i reglaget transponeras markerad region med 
programvaruinstrument uppåt eller nedåt med 36 halvtoner. Det går också att skriva in antalet 
halvtoner i fältet. Tonhöjdsreglaget och -fältet syns bara när en spårregion har markerats.

C Anslagsreglage och -fält: Dra i skjutreglaget och justera valda toners anslag. Det går också att 
skriva in ett anslagsvärde i fältet. Tonens anslag avgör hur hårt en tangent slås ner när du spelar 
en ton. Anslagsreglaget och -fältet syns bara när en spårregion har markerats.

D Zoomreglage: Dra i zoomreglaget och zooma in för en mer detaljerad bild, eller zooma ut för att 
se mer av spåret. 

E Knapparna för grafisk vy och notationsvy: Klicka här för att välja grafisk- eller notationsvy i 
redigeraren.

F Popupmenyn Vy: Välj att visa antingen toner eller styrdata i redigeraren.

G Reglage och popupmeny för Förbättra timing: Dra åt höger för att förbättra timingen mer, eller 
åt vänster om du vill minska förbättringen. I popupmenyn väljer du önskat tonvärde, som ett 
underlag för förbättringen av timingen.

H Taktslagslinjal: Visar taktslag och takter för det område som syns i redigeraren.

I Uppspelningshuvud: Visar vilken punkt i projektet som spelas upp.

J Visning av toner och styrdata: Visar enskilda toner i grafiskt format för 
programvaruinstrumentets region. Du kan flytta på och ändra tonernas storlek, för att justera 
tonhöjden, eller ändra var de börjar spelas och hur länge de spelas. Om du vill se styrdata, välj 
vilken typ av data du ska visas i popupmenyn Visa.

K Rullningslist: Dra i rullningslisten om du vill hoppa till en annan del av ett spår. 
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För programvaruinstrument – notationsvy
Du kan också visa spår och regioner med programvaruinstrument i notationsvyn. Där 
visas toner, ackord och andra musikhändelser med vanlig musiknotation. Du kan också 
redigera toner och styrningsinformation, inklusive tonanslag och pedalmarkeringar, i 
notationsvyn. 

L
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A Namnfält: I fältet skriver du in ett nytt namn på den markerade regionen.

B Tonhöjdsreglage och -fält: Om du drar i reglaget transponeras markerad region med 
programvaruinstrument uppåt eller nedåt med 36 halvtoner. Det går också att skriva in antalet 
halvtoner i fältet.

C Anslagsreglage och -fält: Dra i skjutreglaget och justera valda toners anslag. Det går också att 
skriva in ett anslagsvärde i fältet. Tonens anslag avgör hur hårt en tangent slås ner när du spelar 
en ton.

D Zoomreglage: Dra i zoomreglaget och zooma in för en mer detaljerad bild, eller zooma ut för att 
se mer av spåret. 

E Knapparna för grafisk vy och notationsvy: Klicka här för att välja grafisk- eller notationsvy i 
redigeraren.

F Notvärdesknapp: Klicka här om du vill välja notvärde för de toner du lägger till.

G Reglage och popupmeny för Förbättra timing: Dra åt höger för att förbättra timingen mer, eller 
åt vänster om du vill minska förbättringen. I popupmenyn väljer du önskat tonvärde, som ett 
underlag för förbättringen av timingen.

H Klavväljare: Välj en annan klav i notationsvyn.

I Taktslagslinjal: Visar taktslag och takter för det område som syns i redigeraren.

J Uppspelningshuvud: Visar vilken punkt i projektet som spelas upp.

K Notationsvyn: Visar musikhändelser i regioner med programvaruinstrument, som vanlig 
musiknotation. Du kan flytta noter och justera deras tonhöjd, var tonen börjar ljuda och hur 
länge den klingar. 

L Rullningslist: Dra i rullningslisten om du vill hoppa till en annan del av ett spår. 
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För podcast och film – markörvy
När du arbetar med ett podcastavsnitt kan du visa och redigera markörer i redigeraren. 
I markörlistan kan du redigera markörernas tidsposition, bildmaterial i markörregionen, 
URL, URL-rubrik och kapitelrubrik. Du kan även lägga till avsnittsbilder i redigeraren.

FE G H I

DB

A

C

A Källplatsen Avsnittets bildmaterial: Bildmaterial som ska visas i en podcast dras hit. 
(Visas bara om du skapar en podcast.)

B Kryssrutan “Markerar ett kapitel”: Anger om vald markör markerar ett kapitel.

Kryssrutan Visar bildmaterial: Anger om vald markör innehåller markörregionens bildmaterial. 
(Visas bara om du skapar en podcast.)

Kryssrutan Visar URL: Anger om vald markör har en URL.

C Knappen Lägg till markör: Lägg till markör vid spelhuvudets position.

D Markörlista: Visar respektive markörs starttid, bildmaterial (för podcaster) eller videobild (för 
videomaterial), kapitelrubrik, URL och URL-rubrik.

E Kolumnen Tid: Anger starttid för respektive markör.

F Kolumnen Bildmaterial: Visar bildmaterialet för respektive markörregion. Du lägger till 
bildmaterial genom att dra bildfiler från mediebläddraren. (Visas bara om du skapar en podcast.)

Kolumnen Stillbild: Visar videobilden vid respektive markör. 
(Syns bara när du arbetar med en videofilm.)

G Kolumnen Kapitelrubrik: Visar respektive kapitelmarkörs rubrik. Klicka och skriv en rubrik på en 
markör.

H Kolumnen URL-namn: Visar namnet på respektive markörregions URL. Klicka och skriv en rubrik 
på URL:en.

I Kolumnen URL: Visar URL för respektive markörregion. Skriv en URL (adress) för webbplatsen 
som du vill visa en länk för.
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Loopbläddrare
Med loopbläddraren kan du snabbt söka loopar att lägga till i projekten. Sök efter 
loopar med nyckelord för instrument, musikgenre eller stämning. Du kan också söka 
text och förfina sökresultaten på flera sätt. Loopbläddraren visar tempo, tonart och 
antalet taktslag för varje loop som matchar. Du kan förhandslyssna på loopar i 
loopbläddraren innan du lägger till dem i ett projekt, och du kan lägga till fler loopar i 
GarageBand genom att dra in dem i loopbläddraren. I loopbläddraren kan du söka 
loopar på tre olika sätt: knappvy, kolumnvy och podcastljudvy. 

Knappvy och vy för podcastljud
I knappvyn visar loopbläddraren en uppsättning knappar med nyckelord. När du klickar 
på en knapp visas de matchande looparna i resultatlistan. Klicka på flera knappar, så 
visas endast de loopar som matchar alla de angivna nyckelorden.

Podcastljudvyn liknar knappvyn, men har en annorlunda uppsättning 
nyckelordsknappar med ljudeffekter, jinglar och andra typer av loopar som passar till 
podcaster. Du använder knapparna i vyn för podcastljud på samma sätt som 
knapparna i knappvyn.

C ED F G

HB

A

A Nyckelordsknappar: Klicka på en nyckelordsknapp så visas matchande loopar i resultatlistan. 
Klicka på flera knappar, så preciseras sökningen. 

B Knappen Återställ: Avmarkerar alla markerade knappar, så att du kan starta en ny sökning.

C Vyknappar: Klicka på knapparna och välj kolymnvy, knappvy eller podcastljudvy.

D Popupmenyn Skala: Välj en skaltyp så visas endast loopar som använder den musikaliska skalan.

E Sökfält: Skriv in text i sökfältet om du vill visa loopar med den texten i filnamnet eller sökvägen.

F Reglage för förhandslyssningsvolym: Dra i reglaget och justera volymen för den loop som 
förhandsgranskas.
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Kolumnvy
I kolumnvyn för loopbläddraren finns kolumner för nyckelordstyp, kategorier och 
nyckelord. Klicka på en nyckelordstyp om du vill se kategorierna för den typen, klicka 
på en kategori om du vill se nyckelorden och klicka på ett nyckelord om du vill se de 
matchande looparna i resultatlistan. Om du klickar på flera knappar så visas alla resultat 
som matchar något av de angivna nyckelorden.

G Resultatlista: Visar loopar som matchar valda nyckelord. Visar även tempo, tonart och antalet 
taktslag för varje loop. Förhandslyssna på en loop genom att klicka på den i resultatlistan. 
Markera kryssrutan Bokmärke så läggs loopen till bland GarageBands bokmärken.

H Popupmenyn Loopbibliotek: Gå till popupmenyn och välj ut de loopar du vill visa i 
loopbläddraren.

FE GD

BA C

H

A Kolumnen för nyckelordstyp: Klicka på en nyckelordstyp så visas nyckelordstypernas kategorier i 
mittkolumnen.

B Kolumnen för kategori: Klicka på en kategori för att visa nyckelorden i den kategorin i den 
högra kolumnen.

C Kolumnen för nyckelord: Klicka på ett nyckelord så visas matchande loopar i resultatlistan. 
Utöka resultaten genom att klicka på flera nyckelord.

D Vyknappar: Klicka på knapparna och växla mellan kolymnvy, knappvy eller podcastljudvy.

E Popupmenyn Skala: Välj en skaltyp så visas endast loopar som använder den skalan.

F Sökfält: Skriv in text i sökfältet om du vill visa loopar med den texten i filnamnet eller sökvägen.

G Reglage för förhandslyssningsvolym: Dra i reglaget och justera volymen för den loop som 
förhandsgranskas.

H Resultatlista: Visar de loopar som matchar valda nyckelord. Visar även tempo, tonart och antalet 
taktslag för varje loop. Förhandslyssna på en loop genom att klicka på den i resultatlistan. 
Markera kryssrutan Bokmärke så läggs loopen till bland GarageBands bokmärken.
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Spårinfofönstret
I spårinfofönstret visas aktuella instrument, effekter och inställningar för valt spår, samt 
masterspårets mastereffektinställningar. Du kan ändra de här inställningarna i 
spårinfofönstret. 

Spår för programvaruinstrument och riktiga instrument
Vissa reglage i spårinfofönstret är olika för riktiga instrument och 
programvaruinstrument (se följande beskrivningar). 
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A Popupmeny för instrumentbiblioteket: Gå till popupmenyn och välj vilka instrument som ska 
visas i kategori- och instrumentlistorna.

B Lista över instrumentkategorier: Klicka på en instrumentkategori så visas instrumenten i den 
kategorin i instrumentlistan till höger.

C Instrumentlista: Klicka på ett instrument i listan.

D Popupmeny för instrumentsymboler: Klicka här så visas symbolmenyn där du kan välja en ny 
instrumentsymbol. Med symboler är det lätt att skilja mellan spår som använder liknande 
instrument.

E Triangeln för detaljer: Klicka här så får du upp instrument- och effektinställningarna.

F Kryssrutor, skjutreglage och popupmenyer för effekter: Du aktiverar eller stänger av en effekt 
genom att klicka i effektens kryssruta. Dra i reglagen för att ändra effekternas nivåer, eller välj ett 
alternativ från popupmenyerna. Du arrangerar om effekterna genom att ta tag i effektens vänstra 
kant och dra uppåt eller nedåt. 
Spårinfofönstret har följande effekter för riktiga instrument och programvaruinstrument:
Â Grindreglage (endast spår med riktiga instrument): Dra i skjutreglaget och justera grindens 

effekt. 
Grinden minskar eventuellt buller från inmatningskällan.

Â Popupmenyerna Instrumentgenerator och Generatorförinställningar (endast spår med 
programvaruinstrument): Välj en instrumentgenerator och en generatorförinställning i 
menyerna. 

Â Popupmenyn Komprimering: Gå till popupmenyn och välj en komprimeringsinställning.
Â Popupmenyn Visuell EQ: Gå till popupmenyn och välj en EQ-inställning (equalizer).Klicka på 

redigeringsknappen om du vill öppna och redigera Visuell EQ.
Â Popupmenyer för effekt och effektförinställning: Markera kryssrutan för att aktivera eller 

stänga av ytterligare effekter. Välj en effekt från en av popupmenyerna till vänster, och sedan 
en förinställning för effekten från popupmenyn på den högra sidan.

Â Reglage för eko: Justera ekot genom att dra i reglaget.
Â Reglage för reverb: Justera reverb genom att dra i reglaget.

G Popupmenyn Inmatningskälla (endast spår med riktiga instrument): Välj inmatningskälla för 
inspelning av riktiga instrument. 
Popupmenyn Medhörning: Aktivera medhörningen om du vill höra instrumenten när du spelar. 
Du kan aktivera medhörning med eller utan rundgångsskydd.
Skjutreglage och kryssruta för inspelningsnivå: Dra i reglaget och ställ in spårets 
inspelningsvolym. Markera kryssrutan Automatisk nivåkontroll om du vill att GarageBand ska 
sänka inspelningsnivån, för att på så sätt undvika distorsion.

H Knappar för effektredigering: Klicka här för att visa en effekts förinställningsfönster. I fönstret 
kan du redigera effektförinställningen.

I Knapparna Spara instrument och Radera instrument: Klicka på knappen Spara instrument om 
du vill spara ett instrument. Ta bort ett sparat instrument genom att klicka på knappen Radera 
instrument.
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Masterspår
I spårinfofönstret för masterspåret visas de globala projektinställningarna och 
effektinställningarna för hela projektet. De globala projektinställningarna är bland 
annat tempo, taktbeteckning och tonart. Bland de globala effektinställningarna finns 
mastereko, reverb, equalizer och kompressor. 
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Skjutreglagen för eko och reverb för individuella spår styr mängden eko och reverb 
som skickas från spåret till mastereko- och reverbeffekterna. Du kan ändra effekterna 
mastereko och reverb i masterspårets spårinfofönster.

A Popupmenyn Mastereffekter: Gå till popupmenyn och välj vilka mastereffekter som ska visas i 
kategori- och effektlistorna.

B Kategorilista över mastereffekter: Klicka på en kategori så visas effekterna i den kategorin i 
mastereffektlistan till höger.

C Mastereffektlista: Klicka på en uppsättning mastereffekter i listan.

D Temporeglage och -fält: Dra i skjutreglaget för att ändra projektets tempo, eller skriv in ett nytt 
tempo i fältet.

E Popupmenyn och fältet Takt: Gå till popupmenyn och välj en taktbeteckning.

F Popupmenyerna tonarts- och skaltyp: Välj en tonart i menyn tonart och välj därefter en skaltyp 
i menyn Skala.

G Triangeln för detaljer: Klicka här så får du upp inställningarna för globala effekter.

H Kryssrutor, popupmenyer och skjutreglage för effekter: Du aktiverar eller stänger av en effekt 
genom att klicka i effektens kryssruta. Du justerar en effekt genom att välja ett alternativ från 
popupmenyerna eller dra i skjutreglaget. Spårinfofönstret innehåller följande effekter för 
masterspåret:
Â Popupmenyn Eko: Välj en global ekoförinställning.
Â Popupmenyn Reverb: Välj en global reverbförinställning.
Â Popupmenyer för effekt och effektförinställning: Markera kryssrutan för att aktivera eller 

stänga av ytterligare en effekt. Välj en effekt från en av popupmenyerna till vänster, och sedan 
en förinställning för effekten från popupmenyn på den högra sidan.

Â Popupmenyn Visuell EQ: I den här menyn väljer du en global equalizerinställning.
Â Popupmenyn Komprimering: I den här menyn väljer du en global komprimeringsinställning.
Â Popupmenyn Ducker: När du har aktiverat ducking väljer du en inställning i menyn.

I Knappar för effektredigering: Klicka här för att visa en effekts förinställningsfönster. I fönstret 
kan du redigera effektförinställningen.

J Knapparna Spara master och Radera master: Klicka på knappen Spara master om du vill spara 
en uppsättning mastereffekter. Klicka på knappen Radera master när du vill radera en sparad 
uppsättning mastereffekter.
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Mediebläddrare
Med mediebläddraren kan du leta efter och lägga till låtar från ditt iTunes-bibliotek, 
foton från ditt iPhoto-bibliotek, iMovie-projekt och andra videofiler. 

B

E

A

D

C

A Knappar för ljud, bilder och filmer: Klicka på knappen för den typ av mediefil du vill arbeta med.

B Källista: Navigera till den mapp som innehåller önskade filer. Du kan också lägga till mappar 
genom att dra dem från Finder.

C Medielista: Visa, förhandsvisa och välj ut de mediefiler som ska läggas till i projektet.

D Uppspelningsknappen: Klicka här för att förhandsvisa vald mediefil. 

E Sökfält: Skriv in text och gör en sökning efter matchande namn.
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3 Övningsexempel 1: Skapa, spela 
och spara GarageBand-projekt

GarageBand-projekt innehåller din musik och alla 
ändringar som du gör. 

Du kan skapa och spara projekt, lägga till loopar och spela in dina egna spelningar på 
tidslinjen, samt spela upp projekten.

I det här övningsexemplet lär du dig att
Â skapa ett nytt projekt
Â snge projekttempo, taktbeteckning och tonart
Â spela upp projektet
Â spara projektet

Skapa ett nytt projekt
Du börjar med att skapa projektet i GarageBand. Projektet ska innehålla din musik och 
alla ändringar som du gör. När du skapar ett nytt projekt anger du projektets tempo, 
tonart och taktbeteckning. De här inställningarna går sedan att ändra på LCD:n eller i 
spårinfofönstret.

Så är skapar du ett nytt projekt:
1 Välj Arkiv > Ny.

2 När fönstret GarageBand öppnas väljer du Skapa nytt musikprojekt.

3 I dialogrutan Nytt projekt skriver du in namnet på projektet i fältet Spara som, och 
bläddrar sedan fram till den plats där du vill spara projektet.
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4 Ange projekttempo, taktbeteckning och tonart enligt beskrivning nedan.

Ställa in tempo
Alla projekt har en hastighet, eller ett tempo. Tempot avgör hur ofta taktslagen, den 
grundläggande rytmiska pulsen, förekommer i projektet. Tempot mäts i taktslag per 
minut, eller bpm (beats per minute). Du kan ställa in tempot på vilket värde som helst 
mellan 60 och 240 bpm. Det förvalda tempot är 120 bpm, som är ett vanligt tempo i 
populärmusik.

5 Du anger projekttempo genom att dra i temporeglaget (dra åt vänster för att sänka 
tempot och åt höger för att öka). Du kan även skriva in ett tempo i fältet Tempo (märkt 
“bpm”).

Ställa in taktbeteckningen
Alla projekt har en taktbeteckning som styr relationen mellan slag och takter. Ett 
projekts taktbeteckning består av två siffror separerade av ett snedstreck, ungefär som 
ett bråktal. Siffran till vänster anger antalet slag i varje takt och siffran till höger anger 
slagets värde (längden på noten som får ett slag). 

Du kan använda någon av följande taktbeteckningar i ett GarageBand-projekt: 2/2, 2/4, 
3/4, 4/4, 5/4, 7/4, 6/8, 7/8, 9/8 eller 12/8. Den förvalda taktbeteckningen är 4/4, som 
också är den vanligaste taktbeteckningen. 

6 Gå till popupmenyn Takt och välj en taktbeteckning.

Skjutreglaget för tempo

Popupmenyn TonartPopupmenyn 
Takt

Popupmenyn Skala
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Ställa in tonart
Alla projekt har en tonart, som definierar den centrala ton som övriga toner relaterar 
till. Tonarten kan ligga var som helst mellan A och upphöjda G (G#). Du kan även välja 
dur- eller mollskala.

7 Välj en tonart i popupmenyn Tonart och välj sedan “dur” eller “moll” i menyn skala, till 
höger om menyn Tonart.

8 När du är klar med projektinställningarna klickar du på Skapa.

Obs! Du kan sedan byta tempo, taktbeteckning och tonart via LCD:n eller i masterspårets 
spårinfofönster.

Ditt nya projekt öppnas. Nya projekt har som standard ett spår, där instrumentet flygel 
är inläst och redo att användas. Ett projekt kan bestå av upp till 9999 takter.

Tidslinjen är den centrala delen av fönstret GarageBand och har ordnats i horisontella 
rader som kallas spår, där din musik placeras. Till vänster visas spårhuvudena, där du 
kan justera ett spårs volym och andra inställningar. Under tidslinjen finns en rad 
knappar för olika redigerare och granskare, och transportreglage som används vid 
uppspelning av projekten. Om du vill ha mer information om reglagen i fönstret 
GarageBand, se kapitel 2, ”GarageBand i överblick.”

Det går att skapa musik på tre olika sätt med GarageBand: 

Â Genom att lägga till Apple-loopar
Â Genom att spela in ljud med mikrofon eller ett elektriskt instrument, som ansluts till 

din dator
Â Genom att ansluta en USB- eller MIDI-klaviatur och spela på GarageBands inbyggda 

programvaruinstrument.

Skapa ett projekt automatiskt med Magic GarageBand
Du kan också låta GarageBand skapa ett projekt automatiskt med Magic GarageBand. 
När GarageBand skapar ett Magic-projekt väljer du musikgenre (stil) och instrument. 
GarageBand skapar projektet som du sedan kan spela upp, redigera och dela, precis 
som med andra GarageBand-projekt.

Så är skapar du ett projekt automatiskt:
1 Välj Arkiv > Ny.

2 Gå till fönstret GarageBand och klicka på Magic GarageBand.
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3 När Magic-scenen visas klickar du på en av genreknapparna (de stora fyrkantiga 
knapparna under scenen) och väljer önskad genre.

4 Du kan förhandslyssna på en låt genom att klicka på antingen Kort stycke eller Hel låt 
och sedan klicka på uppspelningsknappen (π).

Första gången du klickar på uppspelningsknappen tar det en liten stund innan 
uppspelningen börjar. En indikator under scenen visar förloppet när låten öppnas.

5 Vill du välja andra instrument för låten klickar du på knappen Provspelning.

Magic-scenens ridå öppnas och visar instrumenten som används i låten.

Du väljer genre
med de här
knapparna

Klicka här om du vill 
förhandslyssna

Med de här 
knapparna byter 
du instrument

Klicka här så skapas det nya projektet



28 Kapitel 3    Övningsexempel 1: Skapa, spela och spara GarageBand-projekt 

 

6 Välj ut ett av instrumenten på scenen och välj sedan ett annat instrument i 
instrumentlistan som visas under scenen.

7 När du har valt instrument klickar du på uppspelningsknappen igen så spelas låten upp 
med de nya instrumenten.

8 När låten är klar klickar du på Skapa projekt.

Fönstret GarageBand öppnas. Varje instrument får ett spår, med regioner som 
innehåller respektive instruments musik.

När låten har lagts upp på GarageBands tidslinje kan du redigera regionerna för de 
olika instrumenten, spela in Mitt instrument-delen och ändra eventuella 
projektinställningar.

Spela upp ditt projekt
När du har lagt till några loopar och inspelningar i projektet kan du spela upp det, så 
att du får höra hur det låter. Du spelar upp projekt med hjälp av transportreglagen, 
som finns på fältet under tidslinjen. 

Transportreglagen liknar uppspelningsreglagen på bandspelare och CD-spelare. 
Följande reglage ingår, från vänster till höger:

Â Spela in: Spelar in i de spår som har aktiverats för inspelning
Â Gå till början: Spelhuvudet flyttas till projektets början
Â Tillbaka (spola tillbaka): Flyttar spelhuvudet en takt bakåt
Â Spela upp/paus: Starta uppspelningen, eller avbryt den 
Â Framåt: Flyttar spelhuvudet en takt framåt
Â Cykel: Slår på och av cykelregionen

Uppspelningsknapp

Cykelknapp

Inspelningsknapp
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Spara projekt
När du nu har gjort några ändringar i projektet är det dags att spara ditt verk.

Så här sparar du ett projekt:
m Välj Arkiv > Spara (eller tryck på kommando-S).

När du stänger ett projekt skapar GarageBand (standardinställning) en iLife-
förhandslyssning av projektet. En iLife-förhandslyssning innebär att du kan lyssna på 
projektet i mediebläddraren eller i andra iLife-programmen. Det går även att öka 
projektets filstorlek. Du väljer att skapa iLife-förhandslyssningar av projekt i panelen 
Allmänt under GarageBand-inställningarna.

Du kan också spara ett projekt som ett arkiv. När du sparar ett projekt som ett arkiv 
sparas alla de ljudfiler, loopar eller andra medier projektet använder i projektfilen. Det 
är användbart om du vill kopiera projektet till en annan dator, eller om du kopierar ett 
projekt med dina egna inspelningar av riktiga instrument.

Så här sparar du ett projekt som ett arkiv:
1 Välj Arkiv > Spara som.

2 I dialogrutan Spara som markerar du kryssrutan Spara som arkiv.

Du kan också komprimera projekt så att de blir lättare att dela. När du komprimerar ett 
projekt minskas filstorleken genom att projektets ljud komprimeras. Det kan orsaka 
försämrad ljudkvalitet.

Så här komprimerar du ett projekt:
1 Välj Arkiv > Spara som.

2 I dialogrutan Spara som markerar du kryssrutan Kompakt projekt.

3 Välj komprimeringsinställningar på popupmenyn bredvid kryssrutan Kompakt projekt.



4

30   

4 Övningsexempel 2: Lägga till 
Apple-loopar

Med Apple-loopar kan du lägga till bakgrunds- och 
rytmspår till dina projekt. Du kan även lägga till Apple-
loopar i ditt loopbibliotek, eller skapa egna Apple-loopar.

GarageBand levereras med en hel uppsättning Apple-loopar. Apple-loopar är 
förinspelade musikaliska fraser i en mängd olika genrer, instrument och känslolägen, 
som du kan lägga till i dina projekt. Loopar är förinspelade för att skapa skarvlöst 
upprepade mönster, som du kan bygga på (eller “loopa”) till valfri längd. Det som är bra 
med att använda Apple-loopar i GarageBand-projekten är att du kan mixa looparna 
fritt, trots att de är inspelade i olika tonarter och tempon. De spelas alla upp i samma 
projekttonart och -tempo. 

Merparten av dagens popmusik är baserad på rytmiska mönster som upprepar sig (så 
kallade ”grooves” eller ”riff”), särskilt för bas och trummor. Om du vill skapa musik i en 
groovebaserad stil får du en mer effektiv arbetsgång om du först lägger på loopar för 
trummor och sedan lägger till loopar för bas och andra rytmkomponenter. På så sätt 
kan du definiera projektets rytmkänsla och skapa en grundläggande form med hjälp av 
ett grundarrangemang. När rytmkomponenterna är på plats kan du spela in stämmor 
och instrument för huvudstämma, solo och harmonier. 

Genom att lägga till några Apple-loopar bygger du snabbt och enkelt projektets känsla. 
Med GarageBand blir det enklare att söka efter loopar som passar dina kriterier, 
förhandslyssna och lägga ut dem på tidslinjen. 

Det här övningsexemplet lär dig att
Â hitta och förhandslyssna på loopar i loopbläddraren 
Â lägga till loopar på tidslinjen
Â skapa egna Apple-loopar
Â lägga till loopar i loopbiblioteket
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Söka efter loopar
GarageBand innehåller en loopbläddrare med vilken du kan söka loopar. Du kan söka på 
instrument, genre, känsloläge, etc. Du kan även söka på namn och förfina sökningarna 
på olika sätt. Oavsett hur stor din loopsamling blir kan du enkelt hitta rätt loop med 
loopbläddraren. 

Om loopbläddraren inte visas, måste du välja att visa den för att kunna söka loopar.

Så här visar du loopbläddraren:
m Klicka på loopbläddrarknappen (knappen med ett öppet öga).

Du kan söka loopar antingen i kolumnvy eller knappvy (det finns också en speciell vy för 
podcastljud, som vi tar upp i kapitel 10). I kolumnvyn söker du loopar genom att välja 
mellan olika nyckelordstyper, kategorier och nyckelord. I knappvyn klickar du på 
nyckelordsknappar för att söka matchande nyckelord. Du väljer vy med vyknapparna i 
nedre vänstra hörnet av loopbläddraren, och du kan växla fritt mellan vyerna.

Så här väljer du kolumn- eller knappvy:
m Klicka på den vänstra knappen (med kolumner) om du vill ha kolumnvy, eller på 

mittknappen (med nottecken) om du vill ha knappvy. (Knappen till höger visar 
podcastljudvyn, se kapitel 10.)

Hitta loopar i kolumnvyn
I kolumnvyn visas kategorierna för en nyckelordstyp i mittenkolumnen om du klickar 
på nyckelordstypen i den vänstra kolumnen. Om du klickar på en kategori visas 
nyckelord för kategorin i högerkolumnen. Om du klickar på ett nyckelord visas de 
matchande looparna i resultatlistan. Du kan utöka sökningen genom att klicka på fler 
nyckelord.

Så här hittar du loopar i kolumnvyn:
1 Klicka på kolumnknappen i loopbläddrarens nedre vänstra hörn så visas kolumnvyn.

2 Klicka på en nyckelordstyp i vänsterkolumnen.

3 Klicka på en kategori i mittenkolumnen.

ResultatlistaKolumnen 
Nyckelordstyp

NyckelordskolumnKategorikolumn
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4 Klicka på ett nyckelord i högerkolumnen så visas matchande loopar i resultatlistan.

5 Du preciserar sökresultaten genom att skift-klicka på flera nyckelord. Då visas alla de 
loopar som matchar något av de nyckelord du valt.

Sök efter några basloopar i kolumnvyn genom att först välja nyckelordstypen Efter 
instrument, därefter kategorin Bas och sedan nyckelordet Groovig.

När du hittar loopar i knapp- eller kolumnvyn visas det totala antalet matchande loopar 
bredvid sökfältet längst ner i loopbläddraren.

Hitta loopar i knappvyn
Knappvyn har ett rutmönster med nyckelordsknappar. Klicka på en knapp om du vill 
visa looparna som matchar det markerade nyckelordet i resultatlistan till höger. Du kan 
precisera sökningen genom att klicka på fler knappar.

Så här hittar du loopar i knappvyn:
1 Klicka på knappen med noter i loopbläddrarens nedre vänstra hörn om du vill växla till 

knappvyn.

2 Klicka på en nyckelordsknapp så visas matchande loopar i resultatlistan. Kolumnerna i 
resultatlistan visar looptyp, namn, tempo, tonart och antal taktslag för varje loop.

3 Du preciserar sökresultaten genom att klicka på flera nyckelordsknappar. Då visas 
endast de loopar som matchar alla nyckelord du valt.

4 Du avslutar en sökning genom att klicka på knappen Återställ, så avmarkeras alla 
nyckelorden. Du kan även avmarkera dem genom att klicka på dem en och en.

När du klickar på ett nyckelord tonas icke-kompatibla nyckelord ner (d.v.s. de nyckelord 
som inte har någon loop gemensam med det valda nyckelordet).

Sök nu efter trumloopar i knappvyn, genom att klicka på nyckelordsknappen Alla 
trummor. Rulla genom listan för att se alla matchande loopar. Lägg märke till att antalet 
matchande loopar visas bredvid sökfältet.

Klicka på en 
nyckelordsknapp.

Matchande loopar visas
i resultatlistan.
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Förhandslyssna på loopar
När du hittar loopar som du vill ha kan du förhandslyssna på dem i loopbläddraren. Du 
kan förhandslyssna på själva loopen (solo), eller lyssna på den tillsammans med övriga 
projektet. 

Så här förhandslyssnar du på en loop:
m Klicka på loopen i resultatlistan. Klicka på loopen igen om du vill sluta förhandslyssna 

på den.

Du kan förhandslyssna på en loop tillsammans med det material du har lagt till i 
projektet. Du klickar då på uppspelningsknappen innan du klickar på loopen. När du 
förhandslyssnar på en loop tillsammans med ett projekt, matchar GarageBand loopens 
tempo och tonart med projektets tempo och tonart, och synkar loopen med projektet 
så att de börjar i takt. 

När du förhandslyssnar på en loop kontrollerar du loopvolymen med loopbläddrarens 
volymreglage. 

Justera volymen för en loop under förhandslyssning:
m Dra volymreglaget i loopbläddraren åt vänster om du vill sänka loopens volym, eller åt 

höger om du vill höja den.

Om du justerar loopvolymen i loopbläddraren och sedan lägger till loopen i projektet 
genom att dra den till en tom del av tidslinjen, får loopens spår samma volym som vid 
förhandslyssningen.

Provlyssna på looparna du hittade tidigare och se vilka du tycker om.

Förfina dina loopsökningar
Det finns flera metoder för att förfina dina sökningar i loopbläddraren. Du kan
Â visa bara loopar i ett enskilt Jam Pack eller en mapp
Â visa loopar med en särskild typ av skalor
Â visa enbart loopar i tonarter som ligger nära projektets tonart
Â söka loopar efter namn

Justera loopens volym genom 
att dra volymreglaget.
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Visa loopar i ett enskilt Jam Pack eller en mapp
Om du har installerat ett eller flera av de Jam Pack som finns för GarageBand på datorn, 
kan ditt loopbibliotek innehålla många tusen loopar. Du kan göra det enklare att söka 
efter loopar genom att välja att visa endast loopar från ett visst Jam Pack, eller bara de 
loopar som följer med GarageBand. Om du har skapat egna loopar eller lagt till loopar 
från en annan källa, kan du också välja att bara visa de looparna.

Att visa loopar i ett enskilt Jam Pack eller en mapp:
m Gå till loopbibliotekets popupmeny och välj det Jam Pack eller den mapp där looparna 

finns. Menyn hittar du bredvid ordet ”Loopar” överst i loopbläddraren.

Söka efter skaltyp
De flesta andra loopar än trumloopar har spelats in med en särskild musikalisk skala. I 
de flesta fall är det en bra idé att använda loopar med samma typ av skala när du 
arrangerar flera loopar för gemensam uppspelning. Du kan avgränsa det antal loopar 
som visas i resultatlistan genom att visa bara de som använder dur- eller mollskalor, de 
som inte använder någon skala alls eller de som använder båda. 

Så här visar du endast loopar som har en särskild skaltyp:
m Välj skaltyp från popupmenyn Skala.

Försök förfina din tidigare basloopssökning, så att du bara får med loopar som 
använder durskalan.

Begränsa sökningar till de närmaste tonarterna
Loopar med melodi- och harmoniinstrument är inspelade i en särskild tonart. När du 
lägger till en loop till ett projekt anpassar GarageBand loopens tonart till projektets 
tonart. Ju närmare projektets tonart loopens originaltonart ligger, desto mer naturlig 
låter loopen när den transponeras till projekttonarten. När en loop transponeras med 
ett stort antal halvtoner, kan resultatet ibland låta onaturligt eller förvrängt. 

Klicka här så visas popupmenyn 
för loopbiblioteket.

Välj en skaltyp 
här.

Skriv in 
söktexten här.
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Så här visar du enbart loopar i tonarter som ligger nära projektets tonart:
1 Välj GarageBand > Inställningar och klicka på Loopar.

2 I panelen Loopar klickar du på kryssrutan ”Filtrera för mer relevanta resultat”.

Obs! Kryssrutan ”Filtrera för mer relevanta resultat” markeras som standard. Om du vill 
att loopar i tonarter som ligger längre bort från projektets tonart ska visas avmarkerar 
du kryssrutan.

Söka efter namn
Du hittar loopar snabbt och enkelt genom att skriva in namnen i sökfältet. Det blir då 
också enklare att hitta en specifik loop eller en grupp av besläktade loopar.

Så här söker du loopar efter namn:
m Skriv in söknamnet i sökfältet och tryck på retur. Alla loopar vars filnamn innehåller din 

text visas i resultatlistan.

Försök precisera trumlooparna du hittade tidigare genom att skriva ”akustisk”, ”klubb” 
eller ”funk” i sökfältet. Du kan också prova att skriva in andra sökord och se vilka träffar 
du får.

Du kan hitta särskilda loopar genom att använda flera metoder samtidigt. Du kan t.ex. 
använda sökord med popupmenyn Skala, eller med sökfältet, om du bara vill hitta 
basloopar som använder durskalan, eller om du bara vill hitta slagverksloopar med 
”latin” i filnamnet.

Lägga till loopar på tidslinjen
När du hittar önskad loop kan du lägga till den i projektet genom att dra den till 
tidslinjen. 

Dra en loop till en tom del av 
tidslinjen om du vill skapa ett 
nytt spår för loopen.
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Så här lägger du till en loop i tidslinjen:
m Dra loopen från loopbläddraren till en tom del av tidslinjen, där det inte ligger något 

spår. Ett nytt spår av rätt typ skapas och loopen läggs till i det nya spåret.

Det finns två typer av Apple-loopar: Loopar med riktiga instrument och loopar med 
programvaruinstrument. Loopens symbol i loopbläddraren visar vilken typ varje loop 
är. Loopar med riktiga instrument har en blå symbol med en ljudvågform, och loopar 
med programvaruinstrument har en grön symbol med ett nottecken.

Obs! Du kan också lägga till en loop på tidslinjen genom att dra den till ett spår av 
samma typ (riktiga eller programvaruinstrument). Om du drar en loop med 
programvaruinstrument till ett likadant spår visas en dialogruta där du får tala om vilket 
instrument du vill använda.

Du kan även konvertera en programvaruinstrumentloop till en loop med riktiga 
instrument när du drar den till tidslinjen. Loopar med riktiga instrument kräver mindre 
processorkraft vid uppspelning, vilket gör att du kan använda fler spår och effekter i ett 
projekt, särskilt i projekt med många loopar.

Så här konverterar du en programvaruinstrumentloop till en loop med riktiga 
instrument:

m Håll ner alternativtangenten och dra loopen från loopbläddraren till tidslinjen.

Det är inställt som förval att en programvaruloop som dras med alternativtangenten 
nertryck konverteras till en loop med riktiga instrument. Du kan ändra förvalet så att 
om du drar en programvaruloop konverteras den till en loop med riktiga instrument, 
medan den inte konverteras om du håller alternativtangenten nertryckt medan du drar. 
Du ändrar standardinställningarna i looppanelen under GarageBand-inställningarna.

När du lägger till en loop till ett projekt skapas en region på tidslinjen för den här 
loopen. Ändringarna som du gör i regionen ändrar inte den ursprungliga loopen. Du 
kan alltid återgå till loopens ursprungliga ljud, eller använda den i ett annat projekt.

Prova att lägga till några av de trum- och basloopar du hittade tidigare på tidslinjen.

Via Finder kan du också lägga till ljudfiler i de här formaten till ditt projekt: AIFF, WAV, 
AAC (utom skyddade AAC-filer), Apple Lossless eller MP3. Om du lägger till en 
komprimerad fil till ett projekt (som ex. en AAC- eller MP3-fil), förblir den komprimerad 
vilket sparar både tid och utrymme. 

Så här lägger du till en ljudfil:
m Dra filen från Finder till tidslinjen, antingen till ett spår med riktiga instrument eller till 

det tomma området under de befintliga spåren.

Om du drar en ljudfil till det tomma området under de befintliga spåren, läggs ett nytt 
grundspår till i tidslinjen och ljudfilen placeras i det nya spåret.
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Byta Apple-loopar inom samma familj
Vissa Apple-loopar tillhör en serie, eller en familj. Loopar som tillhör samma familj har 
samma namn, men med ett unikt nummer på slutet. (Klassisk rockgitarr 01 och Klassisk 
rockgitarr 02 tillhör exempelvis samma familj.) Om du lägger till en loop som tillhör en 
familj på tidslinjen visas ett par pilar i loopens övre vänstra hörn. Du kan då byta ut 
loopen mot vilken som helst i samma familj.

Så här byter du ut en Apple-loop mot en annan i samma familj:
1 Klicka på pilarna i loopens övre vänstra hörn.

En meny öppnas, där du ser alla loopar i samma familj.

2 Välj en loop i menyn.

Skapa egna Apple-loopar
Du kan spara dina inspelningar med riktiga eller programvarunistrument som Apple-
loopar. När du sparar en region som en Apple-loop läggs den till i biblioteket och visas i 
loopbläddraren, så att du kan använda den i ett projekt. Apple-loopar som du skapar 
från inspelade regioner matchar tempot och tonarten i projektet, på samma sätt som 
de Apple-loopar som följde med GarageBand.

Så här sparar du en region som en Apple-loop:
1 Markera regionen i tidslinjen.

2 Välj Redigera > Lägg till i loopbibliotek, eller dra regionen över loopbläddraren.

3 I dialogrutan Lägg till loop gör du följande: 

a Ange ett namn för loopen.
b Välj skala och genre från popupmenyerna.
c Välj en instrumentkategori och ett instrumentnamn från listan.
d Klicka på några knappar för känsloläge om du vill göra det enklare att söka.

4 Klicka på Skapa.
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Lägga till loopar till loopbiblioteket
När du installerar GarageBand installeras de loopar som följer med programmet i 
Apple-loopbiblioteket. När du lägger till fler loopar i samlingen installeras de i 
loopbiblioteket och visas sedan i loopbläddraren, där du kan använda dem. 

Så här lägger du till Apple-loopar i loopbiblioteket:
m Dra looparna, eller mappen med loopar, till loopbläddraren. Looparna läggs till i 

biblioteket med Apple-loopar och kan användas på en gång i projekt.

Om du lägger till loopar som finns på en annan hårddisk eller partition, visas en 
dialogruta med en fråga om du vill kopiera dem till loopbiblioteket eller indexera dem 
där de är sparade. Om du lägger till loopar från skrivbordet blir du tillfrågad om du vill 
flytta dem eller indexera dem där de är sparade.

Om du lägger till loopar som finns på en CD- eller DVD-skiva kopierar GarageBand dem 
till loopbibliotek.
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5 Övningsexempel 3: Spela in 
stämmor och musikinstrument

Du kan spela in din röst eller annat ljud via mikrofon. Om 
du spelar ett musikinstrument kan även det spelas in i ett 
GarageBand-projekt.

I GarageBand kan du spela in ljud via mikrofon eller ett musikinstrument, som t.ex. en 
elgitarr eller en bas, på ett spår för riktiga instrument. Spår för riktiga instrument har blå 
huvuden och de regioner du spelar in är purpurfärgade. I spårinfofönstret kan du ändra 
spårinställningarna och lägga till effekter till spåren för riktiga instrument.

Det här övningsexemplet lär dig att
Â lägga till ett spår för riktiga instrument och ändra instrumentinställningarna
Â spela in ett riktigt instrument
Â spela in flera tagningar
Â stämma instrumenten med den inbyggda stämmaren

Lägga till ett spår för ett riktigt instrument
Du måste först lägga till ett spår i projektet och förbereda det för inspelning, innan du 
kan spela in stämmor eller riktiga instrument.

Så här lägger du till ett nytt spår för riktiga instrument:
1 Klicka på knappen Lägg till spår eller välj Spår > Nytt spår. 

2 I dialogrutan Nytt spår klickar du på Spår för riktiga instrument och sedan på Skapa.

Ett nytt spår för riktiga instrument öppnas på tidslinjen och spårinfofönstret öppnas till 
höger om tidslinjen. Det är i spårinfofönstret du väljer olika inställningar för respektive 
spår.

3 Gå till spårinfofönstret och välj en instrumenttyp i listan till vänster, välj sedan ett 
instrument från instrumentlistan. 

4 I popupmenyn Inmatningskälla väljer du den ljudingång där mikrofonen eller 
instrumentet har anslutits. 



40 Kapitel 5    Övningsexempel 3: Spela in stämmor och musikinstrument 

I menyn Inmatningskälla listas alla tillgängliga ingångar för de ljudenheter som är 
anslutna till datorn. Välj mono (monofonisk) om instrumentet du spelar in har enkel 
inspelning. Om instrumentet har både en vänster- och en högeringång kan du välja 
stereo. (Du kan byta ljudenhet i popupmenyn Ljudinmatning, i Ljud/MIDI-panelen 
under GarageBand-inställningarna.)

5 Om du vill höra hur din mikrofon eller instrumentet låter vid inspelningen, välj På (med 
eller utan rundgångsskydd) i popupmenyn Medhörning. 

När du aktiverar medhörningen kan rundgång (högt, vasst ljud) uppstå, om 
ljudingången får med det utmatade ljudet från dina högtalare. Välj “På med 
rundgångsskydd” så stänger GarageBand automatiskt av medhörningen i händelse av 
rundgång. Du kan även undvika rundgång genom att lyssna med hörlurar i stället för 
högtalare när du spelar upp eller spelar in. Du minskar risken för rundgång genom att 
vända mikrofonen eller instrumentet bort från högtalarna, och genom att vrida ner 
mastervolymen.

Du kan även lägga till ett nytt grundspår. Ett grundspår är ett stereospår för riktiga 
instrument, som inte innehåller några effekter. När ett grundspår har lagts till i projektet 
kan du ändra dess inmatningskälla och effektinställningarna.

Så här lägger du till ett grundspår:
m Välj Spår > Nytt grundspår.

Grundspåret visas på tidslinjen och spårinfofönstret öppnas. Du kan göra samma 
ingångsinställningar som beskrevs ovan.

Förbereda inspelning
När du har anslutit instrumentet och lagt till ett spår för inspelning, finns det några 
saker som du måste kontrollera innan du spelar in: 
Â Kontrollera att mikrofonen eller instrumentet du vill spela fungerar och har anslutits 

till datorn.
Â Kontrollera att du har valt rätt ljuddrivrutiner i panelen Ljud/MIDI under GarageBand-

inställningarna. När du lägger till en ny ljudenhet frågar GarageBand om du vill 
använda enheten som ljudingång och -utgång.

Â Öppna spårinfofönstret och kontrollera att instrumentet har önskade instrument- och 
effektinställningar och att det använder rätt inmatningskälla. Se ”Ändra inställningar 
för riktiga instrument” på sidan 44 om du vill ha mer information.

Â Sjung eller spela några toner och håll ögonen på spårets nivåmätare för att 
kontrollera att spåret får inmatning och att distorsion inte uppstår. Om de röda 
prickarna till höger om nivåmätarna (kallas för distorsionsindikatorer) tänds kan du 
justera ingångsnivån genom att dra i reglaget Ingångsnivå, välja Automatisk 
nivåkontroll eller sänka ljudnivån för den ljudenhet som är ansluten till datorn.

Â Ange projektets tempo och tonart, så att du inte behöver ändra det igen. 



Kapitel 5    Övningsexempel 3: Spela in stämmor och musikinstrument 41

 

Spela in ett riktigt instrument
Du är nu redo att spela in din mikrofon eller ditt elinstrument på ett spår för riktiga 
instrument. 

Så här spelar du in på ett nytt spår för riktiga instrument:
1 Klicka på spårhuvudet för det spår för riktiga instrumentet som du vill spela in i, så 

markeras spåret. 

2 Flytta uppspelningshuvudet till den punkt på tidslinjen där du vill börja spela in. 

3 Välj Reglage > Räkna in om du vill att metronomen ska räkna in en takt innan 
inspelningen börjar. Det blir då enklare att börja på samma taktslag. 

(Du kan också flytta spelhuvudet till några taktslag innan den punkt där musiken ska in.)

4 Klicka på inspelningsknappen bland transportreglagen när du vill påbörja en 
inspelning.

5 Sätt igång och spela på ditt instrument, eller sjung in i mikrofonen. När du spelar in 
visas en ny region i det markerade spåret för riktiga instrument, som innehåller 
musiken du spelar in.

6 När du är klar klickar du på uppspelningsknappen så att inspelningen avslutas.

Efter en stund visas en ljudvågform i den nyinspelade regionen.

Du kan nu lyssna till din nya inspelning för att höra hur den låter.

Så här lyssnar du på din nya inspelning:
1 Flytta uppspelningshuvudet till det ställe på tidslinjen där den nya regionen börjar 

(passa in det med regionens vänsterkant). 

Annars kan du flytta uppspelningshuvudet till en tidigare punkt i projektet, eller till 
dess början, om du vill höra inspelningen i dess sammanhang.

2 Klicka på uppspelningsknappen eller tryck på mellanslag. 

Uppspelningsknapp

Cykelknapp

Inspelningsknapp
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Göra flera tagningar med cykelregionen
Med GarageBand kan du spela över en viss del av projektet genom att lägga in en 
cykelregion på tidslinjen. När du spelar in med cykelregion kan du spela in flera 
versioner, eller “tagningar” och sedan välja vilken som är bäst.

Så här ställer du in cykelregionen:
1 Klicka på cykelknappen. Cykelregionen visas som en gul rand direkt under 

taktslagslinjalen.

2 Flytta cykelregionen till den plats på tidslinjen där du vill börja spela in, och dra sedan 
slutet av cykelregionen till den plats i tidslinjen där du vill att inspelningen ska sluta. Du 
kan dra i cykelregionens linjal (under taktslagslinjalen) för att flytta cykelregionen till en 
ny plats.

Det kan vara en god idé att lämna några extra taktslag före punkten där du vill spela in, 
så blir det lättare att börja spela på rätt taktslag, och lämna några extra taktslag i slutet i 
händelse att den sista tonen varar längre än cykelregionen.

Så här gör du flera tagningar med cykelregionen:
1 Markera det spår med riktiga instrument som du vill spela in i.

2 Klicka på inspelningsknappen när du vill börja inspelningen.

3 Spela på ditt instrument eller sjung in i mikrofonen. När du spelar in visas en ny region i 
det markerade spåret för riktiga instrument. 

4 När du har spelat klart klickar du på uppspelningsknappen så att cykelregionen stängs 
av.

5 Om du vill spela in flera tagningar, klickar du på inspelningsknappen och spelar upp 
samma stycke igen.

6 När du är färdig med cykelregionen klickar du på cykelknappen så att den stängs av.

När du gör flera tagningar har den inspelade regionen en cirkel i övre vänstra hörnet, 
som visar aktuell tagning (den du hör). Du kan välja ut och lyssna på olika tagningar, 
för att avgöra vilken som är bäst.

Dra i cykelregionens ände för 
att ändra dess längd
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Så här väljer du en annan tagning:
1 Gå till tidslinjen, klicka på den inringade siffran i loopens övre vänstra hörn.

Menyn Tagningar visar vilka tagningar som har gjorts i den regionen.

2 Välj en annan tagning ur menyn Tagningar.

Om du väljer en annan tagning visar loopen en vågform för den nya tagningen.

Så här raderar du en markerad tagning:
m Välj Radera <tagningens namn> i menyn Tagningar.

Du kan även radera alla tagningar utom en utvald.

Så här raderar du alla oanvända tagningar:
m Välj Radera oanvända tagningar i menyn Tagningar.

Spela in flera tagningar samtidigt
Du kan spela in upp till åtta riktiga instrument och ett programvaruinstrument 
samtidigt. På så sätt kan du spela in röster och instrument tillsammans, och samtidigt 
spela in till exempel ett bakgrundsspår.

När du väljer ett spår aktiveras inspelning för det spåret (vilket innebär att inspelningen 
kommer att starta för det spåret när du klickar på inspelningsknappen). Du kan aktivera 
upp till sju ytterligare spår genom att klicka på den runda knappen för 
inspelningsaktivering i de enskilda spårhuvudena. Knappen för inspelningsaktivering 
blir röd för att visa att spåret är aktiverat för inspelning. 

Om du vill avaktivera inspelning för ett spår klickar du en gång till på knappen för 
inspelningsaktivering i spårhuvudet.

Så här spelar du in flera riktiga instrument samtidigt:
1 Gå till spårinfofönstret och kontrollera att spåren för riktiga instrument är inställda för 

olika inmatningskällor.

2 Aktivera de spår du vill spela in genom att klicka på knappen Aktivera inspelning för 
respektive spår.

3 Klicka på inspelningsknappen bland transportreglagen när du vill börja en inspelning.

Så här spelar du in ett programvaruinstrument samtidigt som du spelar in ett 
eller flera riktiga instrument:

1 Aktivera spåret med programvaruinstrument för inspelning genom att klicka på spårets 
Aktivera inspelning-knapp.

2 Klicka på inspelningsknappen bland transportreglagen när du vill börja en inspelning.

Du kan som mest ha åtta spår med riktiga instrument eller ett spår med 
programvaruinstrument. Om du aktiverar för många spår avaktiveras spåret längst bort 
från det sist aktiverade spåret.
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För att kunna spela in flera spår måste du ha ett ljudgränssnitt med minst två inkanaler 
för inspelning.

Ändra inställningar för riktiga instrument
När du skapar ett spår för ett riktigt instrument väljer du ett instrument för spåret i 
dialogrutan Nytt spår. Du kan byta instrument, effekter och inmatningsinställningar i 
spårinfofönstret.

Byta spårinstrument
Du kan byta spårets instrument, på ett spår med riktiga instrument. Alla instrument 
innehåller förinställda effekter som är optimerade för instrumentet.

Så här byter du spårinstrument för ett spår med riktiga instrument: 
1 Markera spåret och klicka sedan på spårinfoknappen så att spårinfofönstret öppnas. 

2 Välj en instrumentkategori från kategorilistan till vänster och välj sedan ett instrument 
från instrumentlistan. 

Använd reglagen för att 
ställa in inmatningsformat 
och inmatningskanal, och 
för att aktivera och 
avaktivera medhörning.

Välj en instrument-
kategori från

den här listan.

Välj ett instrument från 
den här listan.
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Välja inmatningskälla
Du kan välja inmatningskälla för ett spår med riktiga instrument:Om du har flera 
inmatningskällor (t.ex. ett instrument eller ett ljudgränssnitt med flera kanaler), måste 
du välja rätt inmatningskälla innan du spelar upp eller spelar in riktiga instrument. 

Så här väljer du inmatningskälla för ett spår med riktiga instrument:
m I spårets spårinfofönster väljer du källa i popupmenyn Inmatningskälla. 

Obs! Vissa ljudgränssnitt har mer än en inmatningskälla. Om du ansluter en mikrofon 
eller ett instrument via ett ljudgränssnitt, glöm inte välja rätt kanal i menyn 
Inmatningskälla. Välj mono om mikrofonen eller instrumentet är anslutet med en kabel, 
och välj stereo om den är ansluten med ett par stereokablar.

Justera inspelningsnivån
Du kan justera inspelningsnivån för ett spår med riktiga instrument: Inspelningsnivån 
styr nivån på signalen som kommer från instrumentet eller mikrofonen. Vanligtvis får 
du bäst resultat om du väljer en så hög inspelningsnivå som möjligt, men utan att 
orsaka distorsion.

Så här justerar du inspelningsnivån:
Â Om instrumentet eller mikrofonen har ett volymreglage justerar du volymreglaget på 

enheten.
Â Om instrumentet eller mikrofonen är ansluten till ett ljudgränssnitt justerar du 

volymreglaget på ljudgränssnittet.
Â Gå till spårinfofönstret och dra skjutreglaget Inspelningsnivå åt vänster för att sänka 

inmatningsvolymen för vald kanal, eller åt höger för att öka volymen.

Obs! Du kan inte styra volymen på vissa ljudgränssnitt och andra enheter från 
GarageBand. Om skjutreglaget för volym i spårinfofönstret är nedtonat kan du inte 
justera involymen i GarageBand.

Â Markera kryssrutan Automatisk nivåkontroll om du vill att GarageBand automatiskt 
ska sänka inmatningsnivån, för att undvika distorsion, och öka nivån för att undvika 
brus vid inspelningen.

Obs! Om du väljer ”På med rundgångsskydd” i popupmenyn Medhörning kan du inte 
välja Automatisk nivåkontroll.

Du kan lägga till och justera effekter för spår med riktiga instrument. Du hittar mer 
information om effekter i kapitel 9, ”Övningsexempel 7: Mixa och lägga till effekter.”
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Stämma gitarrer och andra instrument
GarageBand innehåller en instrumentstämmare (tuner), som du kan använda för att 
stämma en gitarr, bas eller annat instrument som anslutits till din dator. 
Instrumentstämmaren fungerar på alla riktiga instrument, men inte på 
programvaruinstrument.

Instrumentstämmaren visar en horisontell skala, med tonens namn mitt på skalan. När 
du spelar en enkel ton på det riktiga instrumentet visas tonhöjden i relation till den ton 
som visas.

Så här använder du instrumentstämmaren:
1 Se till att det riktiga instrument som du vill stämma är anslutet till datorn.

2 Markera spåret med riktiga instrumentet för det instrument du vill stämma.

3 I LCD:n väljer du läget Tuner, eller Kontroll > “Visa tuner i LCD.”

4 Spela en ton på ditt instrument och kontrollera stämmaren under tiden.

Medan du spelar visar stämmaren namnet på den ton som ligger närmast. Om tonen 
inte är ren lyser namnet och stämmaren röda och du får upp ett vertikalt rött streck 
som visar om tonen har kors- eller b-förtecken. 

Strecket visas till höger om tonens namn om tonen har korsförtecken och till vänster 
om den har b-förtecken. Om tonen är ren lyser namnet och stämskalan blå och det 
vertikala strecket försvinner.

Du får bara spela en ton i taget vid stämning. Instrumentstämmaren kan inte stämma 
till ackord, eller om du spelar upp flera toner i snabb följd.
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6 Övningsexempel 4: Spela upp och 
spela in programvaruinstrument

GarageBand innehåller en omfattande uppsättning 
programvaruinstrument, inklusive trummor, gitarrer, 
pianon, orglar och synthesizers, som du kan använda i 
dina projekt.

Programvaruinstrument är en speciell sorts instrument. Du spelar upp tonerna (med 
tangentbordsklaviatur, klaviatur på skärmen eller en MIDI-kompatibel klaviatur som 
ansluts till datorn) och din dator genererar sedan det verkliga ljudet, beroende på vilket 
instrument du har valt. 

Du kan lägga till effekter till programvaruinstrument och redigera regioner med 
programvaruinstrument i redigeraren. Du kan även lägga till fler programvaruinstrument 
till spårinfofönstret, genom att köpa något av de Jam Packs som finns till GarageBand.

Det här övningsexemplet lär dig att
Â spela upp programvaruinstrument med tangentbordsklaviatur, klaviatur på skärmen 

eller ansluten klaviatur
Â spela in ett programvaruinstrument
Â ändra inställningar för programvaruinstrument

Programvaruinstrumenten spelas och spelas in med hjälp av spår för 
programvaruinstrument. Du kan byta instrument för spåret, även efter inspelning. Börja 
med att lägga till ett nytt spår för programvaruinstrument. 

Så här lägger du till ett nytt spår för programvaruinstrument:
1 Klicka på knappen Lägg till spår eller välj Spår > Nytt spår. 

2 I dialogrutan Nytt spår klickar du på Spår för programvaruinstrument och sedan på 
Skapa.

Ett nytt spår för programvaruinstrument, med flygel som instrument, visas på tidslinjen 
och spårinfofönstret öppnas till höger om tidslinjen.

3 Gå till spårinfofönstret och välj en instrumentkategori i listan till vänster, välj sedan ett 
instrument från instrumentlistan till höger. 
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Spårhuvudet för spåret med programvaruinstrument byter namn, till det instrument du 
valde.

Om du använder en USB- eller MIDI-klaviatur, som ansluts till datorn, kan du spela och 
höra programvaruinstrumentet på en gång. Du kan spela även utan klaviatur, med 
hjälp av tangentbordsklaviatur eller klaviatur på skärmen.

Spela programvaruinstrument med tangentbordsklaviatur
Med tangentbordsklaviaturen kan du spela och spela in programvaruinstrument via 
datorns tangentbord. När du öppnar fönstret Tangentbordsklaviatur, kan du via 
datortangentbordets övre rad och mellanrader spela precis som på en vanlig klaviatur.

Visa fönstret Tangentbordsklaviatur:
m Välj Fönster > Tangentbordsklaviatur (eller tryck på kommando–skift–K).

Om klaviaturen på skärmen är öppen kan du växla till fönstret Tangentbordsklaviatur 
genom att klicka på knappen Tangentbordsklaviatur till vänster i fönstret.

Så här spelar du toner med tangentbordsklaviaturen:
m När fönstret Tangentbordsklaviatur är öppet spelar du på tangenterna som visas på 

tangentbordsklaviaturen.

Â Knapparna på tangentbordets mellanrad är ”vita tangenter” på 
tangentbordsklaviaturen, med en och en halv oktav från C till F.

Â Tangenterna W, E, T, Y, U, O och P i den övre raden på tangentbordet spelar de 
”svarta” tangenterna (höjda och sänkta toner).

Så här flyttar du upp eller ner i oktaver:
Â Flytta ner en oktav genom att trycka på Z.
Â Flytta upp en oktav genom att trycka på X.
Â Klicka på det lilla tangentbordet överst i klaviaturfönstret för att flytta till den visade 

oktaven, eller dra i den blå rektangeln. Den blå rektangeln visar aktuellt omfång för 
tangentbordsklaviaturen. 
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Så här ändrar du anslaget för tangentbordsklaviaturen:
Â Tryck på C om du vill göra anslaget mjukare.
Â Tryck på V om du vill göra anslaget hårdare.

Så här ändrar du tonhöjden för tangentbordsklaviaturen:
Â Tryck på 1 om du vill sänka tonhöjden.
Â Tryck på 2 om du vill höja tonhöjden.
Tonhöjden ändras så länge som du håller ner tangenten.

Så här skapar du sustain av en ton med tangentbordsklaviaturen:
Â Håll tabbtangenten intryckt.
Sustaineffekten varar så länge som du håller tabbtangenten intryckt.

Â Släpp tabbtangenten när du vill stänga av sustaineffekten.

Så här ändrar du moduleringen för tangentbordsklaviaturen:
Â Tryck på 4 till 8 om du vill öka moduleringen. Tryck på 3 om du vill stänga av 

moduleringen.
Moduleringsnivån gäller tills du ändrar den eller stänger av den genom att trycka på en 
annan tangent.

Spela programvaruinstrument med klaviatur på skärmen
Med hjälp av en musikklaviatur som visas på skärmen kan du spela och spela in 
programvaruinstrument. Klaviaturen på skärmen visar som förval fyra oktaver tangenter. 
Du kan ändra storleken på tangentbordet, så att du får med upp till tio oktaver.

Så här gör du om du vill använda klaviatur på skärmen:
m Välj Fönster > Klaviatur (eller tryck kommando-K).

Om fönstret Tangentbordsklaviatur visas på skärmen kan du växla till fönstret 
Tangentbordsklaviatur genom att klicka på knappen Tangentbordsklaviatur till vänster i 
fönstret.

Så här spelar du på klaviaturen på skärmen:
m Klicka på klaviaturens noter. Du kan klicka medan projektet spelas, när spelningen har 

avbrutits eller medan du spelar in.

När du klickar längre ned på en tangent motsvarar det att du slår tangenten hårdare, 
och när du klickar högre upp på en tangent motsvarar det att du slagit tangenten 
svagare.
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Klaviaturen på skärmen visar också de toner du spelar på en ansluten klaviatur, samt 
tonerna i regionerna för valt spår när du spelar upp projektet.

Så här flyttar du klaviaturen:
m Placera pekaren någonstans i utrymmet över tangenterna och dra.

Så här byter du storlek på klaviaturen:
m Dra reglaget för att ändra storleken i tangentbordsfönstrets nedre högra hörn.

Så här ändrar du tonomfånget som du kan spela:
m Klicka på den lilla triangeln till höger eller till vänster om tangenterna. Om du klickar på 

triangeln till vänster sänker du omfånget med en oktav, och om du klickar på den till 
höger höjs omfånget med en oktav.

Komma igång med inspelning av programvaruinstrument. 
Om du spelar in ett programvaruinstrument med en tangentbordsklaviatur, finns det 
ett par saker du bör kontrollera innan du börjar spela in:
Â Kontrollera att klaviaturen är påslagen och fungerar samt är ansluten till datorn. 
Â Markera ett spår för programvaruinstrument och försök spela på klaviaturen eller 

klicka på toner på klaviaturen på skärmen, eller använda tangentbordsklaviatur. Du 
ska höra programvaruinstrumentet medan du spelar. 

Spela in ett programvaruinstrument
Nu kan du spela in ett programvaruinstrument. Du spelar in ett spår för 
programvaruinstrument åt gången.

Så här spelar du in ett programvaruinstrument:
1 Klicka på spårhuvudet för det programvaruinstrumentspår som du vill spela in i, så 

markeras spåret. 

2 Flytta uppspelningshuvudet till den punkt på tidslinjen där du vill börja spela in. 

3 Välj Reglage > Räkna in om du vill att metronomen ska räkna in en takt innan 
inspelningen startar. 

Du kan även placera uppspelningshuvudet några taktslag före den punkt där du vill 
börja spela in. På så sätt får du tid att börja spela.
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4 Klicka på inspelningsknappen när du vill börja inspelningen.

5 Börja spela på klaviaturen eller klicka på toner på klaviaturen på skärmen, eller använd 
tangentbordsklaviatur. När du spelar in visas en ny region i det markerade spåret för 
programvaruinstrument.

6 När du har spelat klart avslutar du inspelningen genom att klicka på 
inspelningsknappen. Klicka på uppspelningsknappen när du vill avbryta 
uppspelningen.

När du har spelat in kan du lyssna på det inspelade avsnittet.

Så här lyssnar du på en ny inspelning:
1 Flytta uppspelningshuvudet till det ställe på tidslinjen där den nya regionen börjar 

(passa in det med regionens vänsterkant). 

Annars kan du flytta uppspelningshuvudet till en tidigare punkt i projektet, eller till 
dess början, om du vill höra inspelningen i dess sammanhang.

2 Klicka på uppspelningsknappen eller tryck på mellanslag. 

Spela in programvaruinstrument med cykelregionen
Precis som med riktiga instrument kan du spela in programvaruinstrumenten med en 
cykelregion. När du spelar in ett programvaruinstrument med en cykelregion kan du 
fortsätta att spela in så många gånger som cykelregionen upprepas. Varje cykel läggs 
till som en ny tagning (standardinställning). Du kan ändra standardinställningarna i 
panelen Allmänt under GarageBand-inställningarna, så slås de inspelningar du gör med 
cykelregionen ihop till en tagning.

Vill du ha information om hur du spelar in med cykelregioner läser du avsnittet ”Göra 
flera tagningar med cykelregionen” på sidan 42. 

Uppspelningsknapp

Cykelknapp

Inspelningsknappen
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Ändra inställningar för programvaruinstrument
När du skapar ett spår för programvaruinstrument väljer du ett instrument för spåret i 
dialogrutan Nytt spår. Du kan byta instrument i spårinfofönstret.

Så här ändrar du instrument för ett spår med programvaruinstrument: 
1 Markera spåret och klicka sedan på spårinfoknappen så att spårinfofönstret öppnas. 

2 Välj en instrumentkategori från kategorilistan till vänster och välj sedan ett instrument 
från instrumentlistan. 

Ett programvaruinstruments utljud är alltid i stereo.

Du kan också lägga till och justera effekter för spår med programvaruinstrument. Du 
hittar mer information om effekter i kapitel 9, ”Övningsexempel 7: Mixa och lägga till 
effekter.”

Välj en instrument-
kategori från

den här listan.

Välj ett instrument från 
den här listan.

Använd de här reglagen 
när du vill lägga till och 
justera effekter.

Välj en ny instrumentgenerator 
och generatorförinställningar 
från de här popupmenyerna.
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Visa namnen på noter och ackord
När du spelar på ett programvaruinstrument kan GarageBand automatiskt visa namnet 
på tonerna och ackorden.

Så här visar du ton- och ackordnamn när du spelar ett programvaruinstrument:
1 Markera rubrikraden för programvaruinstrumentet du vill spela.

2 Klicka på symbolen till vänster om LCD:n, välj Ackord i menyn (eller klicka på uppåt- 
och nedåtpilen i LCD:n för att få ackorden på skärmen).

Ackordnamn innehåller en stor bokstav för grundtonen i ackordet, information om det 
är ett dur- eller mollackord (kan anges med ”ma” för dur och ”m” för moll) och siffror 
som anger extratoner, t.ex. sjuor och nior.
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7 Övningsexempel 5: Arbeta med 
musiknotation

Du kan visa och redigera regioner med programvaru-
instrument i vanligt notationsformat. I notationsvyn kan 
du redigera noter och andra musikhändelser, och även 
lägga till pedalmarkeringar.

I det här övningsexemplet går vi igenom grunderna för musiknotation. Du kommer att 
lära dig att:
Â Visa programvaruinstrumentens regioner som musiknotation
Â Välja notvärde för notationsvyn
Â Lägga till, markera och redigera noter i notationsvyn
Â Lägga till pedalsymboler 
Â Ändra klavsymbolen
Â Skriva ut musiknotation

Om notationsvyn
Utöver redigerarens grafiska ”pianorullformat”, kan du visa regioner med 
programvaruinstrument (både de du spelar in och de som kommer från loopar) i 
notationsvyn. I notationsvyn visas tonerna i en region som noter. Notationsvyn 
innehåller andra musiksymboler, som pauser, notsystem, klaver, taktbeteckningar, 
tonartsbeteckningar och pedalmarkeringar. I det här avsnittet beskriver vi helt kort 
några av symbolerna, för användare som inte vet hur musiknotation fungerar.
Â Noter: En not består av flera delar, bland annat nothuvud och skaft. Nothuvudet (den 

runda delen av noten) anger notens längd (hur länge noten varar). Kortare noter 
(kortare än en fjärdedelsnot) har flaggor, och vissa av dessa noter är sammanlänkade 
med balkar. Varje not nedan är hälften så lång som noten till vänster (noterna är, från 
vänster till höger, en helnot, en halvnot, en fjärdedelsnot och en åttondelsnot).
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Â Pauser: När du läser musiknotation medan du spelar är det lika viktigt att känna till 
mellanrummen mellan noterna, som själva noterna. Tystnaden mellan noterna visas 
med hjälp av paustecken. Pauser har precis som noter olika symboler för olika 
längder, och korta pauser har flaggor.
Varje paus nedan är hälften så lång som pausen till vänster (pauserna är från vänster 
till höger en halvnotspaus, fjärdedelspaus, åttondelspaus och sextondelspaus).

Â Notsystem: De fem horisontella linjerna som noterna är placerade på kallas 
tillsammans för ett notsystem (varje enskild linje kallas just linje). Linjerna i 
notsystemet anger noternas tonhöjd, från högt till lågt uppifrån och ned. 
GarageBand visar som standard två notsystem, ungefär som vid notation för piano. 
Det här formatet visar över fyra oktaver, med C i mitten (mellan de två notsystemen). 
De flesta instrument och röster, utom de lägsta basinstrumenten, ligger inom det här 
intervallet. Du kan byta notationsvy, så att du bara ser ett notsystem.

Â Klaver: Symbolen i vänstra kanten av notsystemet kallas för en klav. Klaven anger 
omfånget för noterna i notsystemet. Notsystemen i notationsvyn har de två 
vanligaste klaverna, f-klav och g-klav. Du kan byta notationsvy så att du bara ser en 
klav, antingen diskanten eller basen. 

Â Tonartsbeteckningar: Om projektet är i en annan tonart än C-dur, visas kors- eller b-
förtecken för tonarten mellan klaven och taktbeteckningen. Korsförtecken innebär 
en halvtons höjning över grundnoten (C# är till exempel en halvton högre än C), och 
b-förtecken innebär en halvtons sänkning (d.v.s. Bb är en halvton lägre än B). 
Symbolerna för kors- och b-förtecken visas nedan, följt av återställningstecknet som 
återställer en höjd eller sänkt not till grundnoten.

Â Taktlinjer: De vertikala linjer som går genom bägge notsystemen visar var varje takt 
börjar och slutar.
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Utöver de vanliga musiknotationssymbolerna finns i notationsvyn följande funktioner 
som gör det lättare att arbeta med noter:

Â Längdlister: Utöver själva noten finns för varje ton en längdlist som grafiskt visar 
tonens längd (hur länge tonen klingar). 

Â Taktslagsguide: I notationsvyn visar taktslagslinjalen inte bara takten, utan den 
innehåller också taktslagsguider. Taktslagsguiden hjälper dig att se exakt var noter är 
placerade tidsmässigt. Taktslagsguiden visas som en grå cirkel eller prick ovanför 
varje not. När du flyttar en not följer taktslagsguiden med och visar notens position.

Så här visar du en region med programvaruinstrument i notationsvyn:
1 Markera en region med programvaruinstrument i tidslinjen.

2 Klicka på notationsvyknappen (notsymbolen) i nedre högra hörnet i redigerarens 
regionområde.

I musiknotation visas positionen för noter som notvärden. När du spelar musik kan du 
genom att spela vissa toner något i otakt (före eller efter taktslaget) variera känslan i 
musiken. De små skillnaderna visas inte i musiknotation. 

I notationsvyn visar GarageBand tonernas position ”avrundade” till närmaste notvärde. 
Du kan välja vilket notvärde tonerna ska rundas av till i rutmönstermenyn för tidslinjen 
i redigerarens övre högra hörn. Avrundningen ändrar inte hur tonerna spelas. Det är 
bara visningen som förändras, d.v.s. toner som ligger lite i otakt visas på korrekt sätt i 
notationsvyn.

Så här väljer du notvärde för notationsvyn:
m Klicka på rutmönsterknappen i redigerarens övre högra hörn, och välj sedan ett 

notvärde på tidslinjens rutmönstermeny.

Redigera noter i notationsvyn
I notationsvyn kan du redigera noter och styrinformation för en region med 
programvaruinstrument, precis som du kan redigera toner i den grafiska vyn. Du kan:
Â Lägga till toner
Â Markera toner
Â Flytta toner
Â Klippa ut och kopiera toner
Â Ändra tonhöjd
Â Ändra tonlängd
Â Ändra tonanslag
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Â Lägg till pedalmarkeringar för sustain
Â Ändra klavsymbolen

Lägga till noter
Du kan lägga till en not genom att välja ett notvärde för tonen och sedan klicka i 
redigeraren. 

I notationsvyn visas en fyrkantig notvärdesknapp i det övre högra hörnet av området 
Avancerat i redigeraren. Notvärdesknappen visar noten med aktuellt notvärde. 

Så här markerar du ett tonvärde:
m Klicka på notvärdesknappen och välj notvärde på menyn som visas. Du kan även 

kontrollklicka var som helst i notationsvyn och välja ett notvärde.

Så här lägger du till en not:
m Kommandoklicka i redigeraren på den punkt där du vill lägga till noten.

Markera noter
Innan du redigerar noter i notationsvyn måste du markera dem.

Så här markerar du en not:
m Klicka på nothuvudet (den runda delen av noten). Du kan markera flera noter genom 

att skiftklicka eller genom att dra runt noterna.

Flytta noter
Du kan flytta noter tidsmässigt i notationsvyn, på samma sätt som du kan flytta toner i 
redigerarens grafiska vy.

Så här flyttar du en not:
m Markera noten och dra den sedan åt vänster eller höger. Du kan också flytta markerade 

noter genom att trycka på vänster- eller högerpil på tangentbordet.

Ovanför varje not i taktslagslinjalen finns en taktslagsguide. När du flyttar noten följer 
taktslagsguiden med och visar notens exakta position tidsmässigt.
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Kopiera noter
Du kan kopiera noter i notationsvyn.

Så här kopierar du en not: 
m Tryck ned alternativtangenten och dra nothuvudet till en ny plats.

Ändra tonhöjd
Du kan ändra tonhöjden, eller transponera, noter i notationsvyn.

Så här ändrar du tonhöjden:
m Markera noten och dra den sedan uppåt eller nedåt. Du kan också ändra tonhöjden för 

markerade noter genom att trycka på uppåt- och neråtpilarna på tangentbordet. 

Du hör notens nya tonhöjd allteftersom den flyttas.

Ändra tonlängd
När du markerar en not visas en längdlist. Med hjälp av längdlisten kan du ändra 
tonlängden för en not (hur länge tonen klingar).

Så här ändrar du tonlängden:
1 Markera noten.

2 Dra den högra delen av längdlisten åt vänster om du vill att tonen ska bli kortare, eller åt 
höger om den ska bli längre. Längdlisten fungerar precis som tonerna i den grafiska vyn.

Ta bort noter
Du kan ta bort noter som du inte längre vill ha med i projektet.

Så här raderar du en not:
m Markera noten och tryck på backstegstangenten.

Ändra tonanslaget
För många programvaruinstrument ändras ljudet beroende på hur tonen anslås. Du 
kan ändra tonanslaget för noter i notationsvyn på samma sätt som i den grafiska vyn.

Så här ändrar du tonanslaget:
m Markera noten och dra anslagsreglaget åt vänster om du vill ha ett mjukare anslag, 

eller åt höger om du vill ha ett hårdare anslag. 



Kapitel 7    Övningsexempel 5: Arbeta med musiknotation 59

Lägga till pedalsymboler
I musiknotation för piano och vissa andra instrument finns symboler för pedal. När 
pedalen är nere klingar alla toner tills pedalen släpps (upp). Du kan lägga till symboler 
för pedal ner och upp som styr hur länge tonerna klingar i GarageBand.

Så här lägger du till upp- och nersymboler för pedaler: 
1 Klicka på notvärdesknappen och välj pedalsymbol på menyn. 

2 Håll ned kommandoknappen och placera pekaren i redigeraren på den plats där du vill 
ha markören för pedal upp.

3 Tryck ner musknappen.

Symbolen för pedal ner visas vid pekaren. Om du släpper musknappen placeras ”pedal 
upp”-symbolen strax efter ”pedal ner”-symbolen.

4 Dra, utan att släppa musknappen, till den plats där du vill ha markören för pedal upp.

5 Släpp musknappen.

Symbolen för pedal upp visas vid pekaren.

Så här flyttar du symbolen för pedal upp:
1 Markera pedalsymbolen genom att klicka på den.

Symbolerna för pedal ner och upp blir gröna, vilket visar att de är markerade.

2 Dra symbolen för pedal upp till dess nya position, och släpp musknappen.
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Ändra klavsymbolen
När du visar ett spår för programvaruinstrument som musiknotation visas 
(standardinställning) diskant- och basklaverna i ”pianostil”. Det här formatet passar 
pianon, synthesizers och andra instrument med ett brett tonomfång. Men vissa 
instrument, speciellt soloinstrument (enkeltons) som exempelvis stråkar och 
blåsinstrument, kan bara använda en klav, diskant eller bas.

Du kan ändra notationsvyn så att bara diskant- eller basklaven syns, och senare ändra 
tillbaka till ”pianostil” med två klaver.

Så här ändrar du klavssymbolen i notationsvyn:
1 Klicka på klaven (eller mellan klavarna) till vänster i notationsvyn.

En meny öppnas, med de olika klavarna.

2 Välj en ny klav i menyn.

Skriva ut musiknotation
Du kan skriva ut ett spår med programvaruinstrument som musiknotation. När du 
skriver ut ett spår som musiknotation, skrivs spåret ut med standardlayout, med 
notvärden och med den klavsymbol som används i notationsvyn. I den utskrivna 
musiknotationen ingår projektnamnet som titel, tempot och kompositörens namn.

Så här skriver du ut ett spår med programvaruinstrument som musiknotation. 
1 Välj önskat spår för programvaruinstrument.

Kontrollera att redigerarens rutnät visar korrekt notvärden, och att spåret har korrekt 
klavsymbol.

2 Välj Arkiv > Skriv ut.

3 I dialogrutan Skriv ut väljer du rätt skrivarinställningar och klickar på Skriv ut.

Spåret för programvaruinstrument skrivs ut som musiknotation. Projektnamnet visas 
överst på sidan, som en rubrik. Tempot visas överst till vänster och kompositörens namn 
(enligt GarageBand-inställningarna) överst till höger. Antalet takter anges ovanför första 
takten på respektive notsystem. Om den utskrivna notationen inte får rum på en sida 
visas även sidnumreringen mitt på sidan, längst ner.
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8 Övningsexempel 6: Arrangera och 
redigera din musik

Du bygger dina projekt genom att arrangera och 
redigera regioner på tidslinjen och i redigeraren. 

När du har lagt in några loopar och inspelningar i ditt projekt, kan du göra ändringar i 
regionerna på tidslinjen och på så sätt bygga projektets arrangemang. Du arrangerar 
regionerna på tidslinjen genom att klippa, kopiera och klistra dem; genom att flytta, 
ändra storlek på och loopa dem; och genom att dela och slå ihop dem. Du kan definiera 
och arrangera om avsnitt av projektet med hjälp av arrangemangsspåret. Och du kan 
redigera regioner i redigeraren på en mängd olika sätt.

Det här övningsexemplet lär dig att
Â markera en eller flera regioner
Â kopiera och klistra regioner
Â loopa, ändra storlek på och flytta regioner
Â dela och slå ihop regioner
Â använda arrangemangsspåret för att definiera olika avsnitt och arrangera om ett 

projekt
Â byta namn på regioner
Â transponera regioner
Â förbättra timingen i regioner
Â höja eller sänka regionernas tempo
Â förbättra stämningen i en region med riktiga instrument:
Â ställa in regioner med riktiga instrument så att de behåller sitt ursprungliga tempo
Â använda tidslinjens rutmönster för att fästa regioner vid takter, taktslag och andra 

tidsenheter
Â använda Ångra och Gör om i GarageBand
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Grundläggande om arrangemang
Varje gång du spelar in musik på ett spår för riktiga eller programvaruinstrument, skapar 
du en region på instrumentets spår, med den musik du just spelade in. När du drar en 
loop till tidslinjen gör du en region av loopen. Ändringar som du gör i regionen, t.ex. att 
dela eller transponera den, ändrar inte på den ursprungliga inspelningen eller loopen.

Olika regionstyper får olika färger på tidslinjen:
Â Lila – regioner med riktiga instrument som du spelar in
Â Blå – regioner med riktiga instrument som skapas av loopar
Â Orange – regioner från importerade ljudfiler
Â Grön – regioner med programvaruinstrument från både inspelningar och loopar

Regionerna är byggstenarna i ett projekt. Du skapar flödet och bygger projektets form 
genom att arrangera regionerna på tidslinjen. Du kan arbeta med regionerna på 
tidslinjen genom att kopiera och klistra dem, flytta och ändra storlek, loopa, 
transponera, samt dela och slå ihop dem. Oftast kan du redigera olika typer av regioner 
på exakt samma sätt. I vissa fall måste du redigera dem på olika sätt; det här beskriver 
vi längre fram.

När du ska ändra en region markerar du först regionen på tidslinjen. 

Så här markerar du en region : 
Â Markera en enstaka region genom att klicka på den. 
Â Markera flera regioner genom att skiftklicka. 
Â Gå till en punkt före den första regionen och dra till en punkt efter den sista, om du 

vill markera regionerna mellan punkterna.
De valda regionerna markeras på tidslinjen.

Obs! Om du vill markera regioner eller utföra andra åtgärder som att loopa eller ändra 
storlek på regioner, kan du behöva zooma in regionen så att den blir tillräckligt stor för 
att markera.

Du klipper ut, kopierar och klistrar in regioner med de vanliga menykommandona och 
kortkommandona i Mac OS.

Så här klipper du ut en region:
m Markera regionen och välj Redigera > Klipp ut. 

Så här kopierar du en region:
Â Markera regionen och välj Redigera > Kopiera. 
Â Håll ner alternativtangenten och dra regionen. 
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Så här klistrar du in en region:
m Flytta uppspelningshuvudet till den punkt i tidslinjen där du vill att regionen ska börja 

och välj sedan Redigera > Klistra in. 

När du klistrar in en region flyttas uppspelningshuvudet till slutet av regionen du 
klistrar in. Du kan klistra in flera kopior av en region, och varje kopia börjar på den 
punkt i tidslinjen där den förra slutar. 

Flytta regioner 
Du kan flytta en region genom att dra den till en ny punkt i tidslinjen. Du kan även 
flytta en region till ett annat spår, förutsatt att det är samma typ som regionen. 
(Regioner för riktiga instrument kan bara flyttas till spår för riktiga instrument, och 
detsamma gäller för programvaruinstrument.)

Så här flyttar du en region: 
Â Dra regionen åt höger eller vänster till en ny plats i tidslinjen. 
Â Dra regionen uppåt eller neråt till ett annat spår av samma typ. 

När du flyttar en region får du ett rutmönster som visar när regionens vänstra eller 
högra kant är i linje med andra objekt på tidslinjen. Om du inte vill använda rutnätet 
kan du stänga av dem. Gå till panelen Allmänt under GarageBand-inställningarna.

Du kan även flytta regioner åt vänster för att fylla ut utrymme efter en raderad region.

Så här raderar du en region och flyttar återstående regioner åt vänster:
1 Markera regionen du vill radera.

2 Välj Redigera > ”Radera och flytta”.

Alla efterföljande regioner på samma spår flyttas åt vänster tills den raderade regionen 
har ersatts.

Två regioner kan inte överlappa varandra i samma spår. Om du drar en region över en 
del av en annan region, kortas den övertäckta regionen av till den överliggande 
regionens kant. Om en region täcks helt av en annan region raderas den övertäckta 
regionen från spåret.

Försök lägga till en ny trum- eller basloop på tidslinjen, och loopa den för att skapa en 
ny rytm.

Ändra storlek på regioner 
Du kan ändra storlek på regioner genom att korta av eller förlänga dem. 
Â När du förkortar en region spelas bara den synliga delen av regionen upp. 
Â När du gör en region längre lägger du till tystnad (tomt utrymme) till början eller 

slutet.
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Så här ändrar du storlek på en region: 
1 Dra pekaren över den nedre halvan av någon av regionens kanter. Pekaren förvandlas 

till en storleksändringspekare med en pil som pekar bort från regionen. 

2 Korta av eller förläng regionen genom att dra i regionens kant. 

Om du ändrar storlek på en region genom att förlänga den lägger du till tystnad till 
regionen. Det kan vara användbart om du vill göra kopior av regioner som var och en 
räcker ett visst antal taktslag.

Obs! Det går inte att göra en region med ett riktigt instrument längre än den 
ursprungligen var. Storleken på regioner för riktiga instrument som även innehåller 
inspelningar med flera tagningar kan bara justeras från högra kanten, inte från den 
vänstra. Regioner för programvaruinstrument som innehåller inspelningar med flera 
tagningar kan förlängas åt vänster, men inte förkortas.

Loopa regioner 
Du kan loopa en region, så att den upprepas över tid. När du loopar en region spelar 
den lika lång tid som du drar ut den i tidslinjen. 

Så här loopar du en region: 
1 För muspekaren över den övre delen av regionens högra kant. Pekaren förvandlas till 

en looppekare och får en cirkelpil.

2 Dra regionens kant till den punkt där du vill att den ska sluta spela. Regionen loopar 
upprepade gånger till denna punkt.

När du loopar en region visar skårorna i regionens över- och underdel början och slutet 
på varje upprepning. Du kan dra till slutet av en upprepning eller till en plats var som 
helst i loopen.

Prova att loopa trum- och basregionerna du la till i tidslinjen. Rytmmönster i 
populärmusik har oftast en längd som är en multipel av fyra takter. Verser och refränger 
för många populära låtar är till exempel på 16 eller 32 takter.

Storleksändringspekare

Looppekare
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Dela regioner
Du kan dela en region i tidslinjen. Genom att dela upp en region kan du spela den från 
en annan punkt än dess början, eller använda delar av en region i andra delar av 
tidslinjen.

1 Markera den region du vill dela.

2 Flytta uppspelningshuvudet i regionen till den punkt där du vill dela regionen.

3 Välj Redigera > Dela.

Den markerade regionen delas i två regioner vid uppspelningshuvudet. Endast den 
markerade regionen delas, även om regioner i andra spår också finns under 
uppspelningshuvudet. Om flera markerade regioner finns under uppspelningshuvudet 
delas alla.

När du delar en region med ett programvaruinstrument kortas alla toner vid 
delningspunkten av till den punkten.

Slå ihop regioner
Flera regioner kan slås ihop till en region. För att du ska kunna slå ihop dem måste 
looparna eller regionerna ligga bredvid varandra i samma spår, utan något mellanrum 
mellan dem. 

Regioner med riktiga instrument från loopar (blå) kan inte slås ihop. Inspelade regioner 
med riktiga instrument (purpurfärgade) kan bara slås ihop med andra regioner med 
riktiga instrument. Detsamma gäller för regioner med programvaruinstrument (gröna).

Så här slår du ihop regioner:
1 Kontrollera att regionerna är av samma typ och ligger bredvid varandra i samma spår.

2 Markera regionerna.

3 Välj Redigera > Slå samman.

När du slår ihop regioner med riktiga instrument, visas en dialogruta där du tillfrågas 
om du vill skapa en ny ljudfil. Klicka på Skapa om du vill slå ihop regionerna i en ny 
region för riktiga instrument.

Använda arrangemangsspåret
GarageBands tidslinje innehåller ett arrangemangsspår. Du kan lägga till 
arrangemangsregioner till arrangemangsspåret, för att på så sätt definiera olika delar av 
projektet som intro, vers och refräng. Du kan även flytta och kopiera arrangemangsre-
gioner, för att enkelt arrangera om delar av projektet.
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När du flyttar eller kopierar en arrangemangsregion flyttas eller kopieras också musiken 
på samtliga spår i den delen av projektet. Om en automatiseringskurva är aktiv i den 
delen av projektet, inklusive masterspåret, flyttas eller kopieras även deras 
kontrollpunkter. 

Så här visar du arrangemangsspåret:
m Välj Spår > Visa arrangemangsregion (eller tryck på kommando-skift-A).

Arrangemangsspåret visas överst i tidslinjen, under taktslagslinjalen.

Så här lägger du till en arrangemangsregion:
m Klicka på det lilla plustecknet (+) i arrangemangsspårets spårhuvud.

När du lägger till en arrangemangsregion är den fyra takter lång och har namnet 
”namnlös”.

Så här byter du namn på en arrangemangsregion:
m Klicka på regionens namn, vänta en stund och skriv sedan in det nya namnet.

Så här markerar du en arrangemangsregion:
m Klicka på arrangemangsregionen. 

Du kan markera flera närliggande arrangemangsregioner genom att skiftklicka på dem, 
men du kan inte markera flera regioner om de inte ligger bredvid varandra. Du kan 
markera samtliga arrangemangsregioner om du klickar på arrangemangsspårets 
spårhuvud.

När du markerar en arrangemangsregion blir den ljusblå och vald del av projektet 
markeras.

Så här ändrar du storlek på en arrangemangsregion:
m Dra i regionens högra kant till dess att den har önskad storlek.

När du ändrar storleken på en arrangemangsregion påverkar du inte musiken på 
tidslinjen.

Så här flyttar du en arrangemangsregion:
m Dra den till en annan del av arrangemangsspåret.

Arrangera spår

Arrangera region
Klicka här för att lägga till en

arrangemangsregion
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Så här kopierar du en arrangemangsregion:
m Markera regionen och välj Redigera > Kopiera. Du kan även kopiera en 

arrangemangsregion genom att hålla Alternativtangenten intryckt medan du drar i 
regionen.

Om du flyttar eller kopierar en arrangemangsregion till en plats mellan två befintliga 
arrangemangsregioner, placeras den mellan dessa två. Den region som hamnar 
tidsmässigt senare flyttas (tillsammans med övrigt material) till den punkt där den 
infogade regionen slutar. På så sätt kan du snabbt upprepa likadana avsnitt, exempelvis 
verserna i en låt.

Om du flyttar eller kopierar en arrangemangsregion till en del av projektet som inte är 
tom, flyttas arrangemangsregionerna åt höger så att den nya regionen får plats. 

Om du flyttar eller kopierar en arrangemangsregion till en tom del av tidslinjen, skapas 
en tom arrangemangsregion mellan befintlig region och den nya.

Om du flyttar eller kopierar en arrangemangsregion så att regionen flyttas förbi 
projektslutet på taktslagslinjalen, flyttas markören så att den nya regionen får plats.

Så här delar du på en arrangemangsregion:
1 Flytta uppspelningshuvudet till den punkt där du vill dela arrangemangsregionen.

2 Välj Redigera > Dela (eller tryck på kommando-T).

Slå ihop arrangemangsregioner:
1 Kontrollera att regionerna ligger bredvid varandra.

2 Välj Redigera > Slå ihop (eller tryck på kommando-J).

Du kan låta två arrangemangsregioner byta plats, och därmed byter allt material på 
tidslinjen plats. Du kan även ersätta alla eller delar av en arrangemangsregion med en 
annan.

Byta plats på två arrangemangsregioner:
m Dra en av arrangemangsregionerna till den andra i arrangemangsspåret.

Ersätta en arrangemangsregion med en annan:
m Håll kommandotangenten nedrryckt medan du drar en arrangemangsregion till en 

annan.

När du ersätter en arrangemangsregion med en annan ersätts regionen med den 
region du drar dit, med början från vänster kant. 
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Redigera regioner i redigeraren
Utöver de ändringar du gör i tidslinjens regioner finns ytterligare flera sätt att redigera 
regioner. Du kan döpa om och transponera regioner, förbättra regionernas timing, 
förbättra stämningen i regioner med riktiga instrument och även välja om regioner med 
riktiga instrument ska behålla originaltempot eller följa projekttempot. För att göra 
sådana här avancerade redigeringar måste du först visa redigeraren under tidslinjen. 

Så här visar du redigeraren:
m Klicka på knappen Redigerare (med en sax som klipper en ljudvåg).

Byta namn på regioner
Du kan byta namn på regioner i redigeraren. Genom att ge en region ett namn blir det 
lättare att komma ihåg när du spelade in den, var i projektet den hör hemma eller 
vilken känsla du ville skapa.

Så här byter du namn på en region:
1 Markera regionen i tidslinjen. Du kan även dubbelklicka på regionen för att markera 

den och öppna den i redigeraren. 

Regionens innehåll visas i redigeraren. I regioner med riktiga instrument visas en 
ljudvågform. I regioner med programvaruinstrument visas en grafisk not.

2 Markera texten i fältet Namn och skriv det nya namnet.

Transponera regioner
När du lägger till en region i tidslinjen anpassas den, eller transponeras, till projektets 
tonart. I de flesta situationer är det bra om regioner är i samma tonart som projektet. 
Du kan transponera en region till en annan tonart. Det kan vara användbart om du vill 
att en del av låten tillfälligt ska få en annan tonart, eller om du vill skapa en spänning 
mellan regionen och resten av låten (s.k. dissonans).

Så här transponerar du en region:
1 Markera regionen i tidslinjen.

2 Dra i tonhöjdsreglaget för att transponera regionen uppåt eller nedåt. 

Det finns ett fält bredvid reglaget där du i stället kan skriva in antalet halvtoner du vill 
transponera regionen med. En halvton är det minsta avståndet mellan två toner.

Försök lägga till en ny basloop efter den du redan har dragit till tidslinjen, och försök 
sedan transponera den. De vanligaste transponeringarna är uppåt eller neråt med 
antingen fem eller sju halvtoner, men prova gärna vad som helst som låter bra.

Dra i tonhöjdsreglaget, 
eller skriv in antalet 
halvtoner i fältet.
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Förbättra timingen för regioner i spår med riktiga instrument
Du kan förbättra timingen för regioner i ett spår med riktiga instrument. Det här är en 
praktisk funktion om regionerna innehåller rätt toner men inte är riktigt i takt med 
projektets rytm.

När du förbättrar timingen förbättras alla regioner i det markerade spåret (både egna 
inspelningar och loopar). Du kan förbättra timingen i regioner med trummor, 
instrument som bara spelar en ton i taget, och ackordinstrument.

Så här förbättrar du timingen för regioner i spår med riktiga instrument:
1 Dubbelklicka i tidslinjen på spåret med de regioner som du vill förbättra, så öppnas 

spåret i redigeraren.

2 Gå till redigeraren, dra reglaget Förbättra timing åt höger för att öka 
förbättringseffekten, eller åt vänster för att minska effekten.

3 Välj i popupmenyn Förbättra timing vilket notvärde som ska ligga till grund för 
förbättringen.

Förbättrad timing kan i vissa situationer orsaka fördröjningar. Om du till exempel drar i 
skjutreglaget samtidigt som projektet spelas upp kan det orsaka en viss fördröjning när 
uppspelningen ska “hinna ikapp” den nya inställningen. Och om förbättrad timing har 
aktiverats för ett spår vid inspelning, kan du få en kort fördröjning mellan din 
uppspelning och det ljud du hör. För skjutreglaget åt vänster för att stänga av förbättrad 
timing vid inspelning; ställ in nivån av förbättrad timing när inspelningen är klar.

Reglaget Förbättra timing kanske inte fungerar så bra med allt musikmaterial, 
framförallt inte om det sätts till ett högt värde. Lyssna noga på resultatet när du 
använder reglaget och ställ in det värde som låter bäst.

Om du inte vill använda maximal förbättring anger du hur stor förbättringen ska vara 
genom att dra reglaget Förbättra timing åt vänster.

Om du inte tycker om resultatet efter förbättringen av timingen, välj Inget i 
popupmenyn Förbättra timing så återgår markerade objekt till originaltimingen.

Förbättra timingen för objekt i spår med programvaru-
instrument
Du kan förbättra timingen för regionerna i ett spår med programvaruinstrument. Du 
kan förbättra alla regioner i ett spår, individuellt utvalda regioner eller enskilda noter i 
en region.

Genom att ställa in skjutreglaget ”Anpassa automatiskt till” och välja ett notvärde för 
Förbättrad timing innan du spelar in regioner eller noter, kan regionens timing 
förbättras automatiskt medan du spelar in.
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Så här förbättrar du timingen för objekt i spår med programvaruinstrument:
1 Dubbelklicka på rubriken för programvaruinstrumentspåret så öppnas det i 

redigeraren.

2 Vill du förbättra regioner markerar du dem i spåret. Vill du förbättra enskilda toner 
markerar du dem i redigeraren.

3 Välj vilket notvärde du vill använda för förbättringen av timingen för de markerade 
objekten från popupmenyn Förbättra timing.

Om du inte vill använda maximal förbättring anger du hur stor förbättringen ska vara 
genom att dra reglaget Förbättra timing åt vänster.

Om du inte tycker om resultatet efter förbättringen av timingen, välj Inget i 
popupmenyn Förbättra timing så återgår markerade objekt till originaltimingen.

Förbättra stämningen för regioner i spår med riktiga instrument
Du kan förbättra stämningen för regioner i ett spår med riktiga instrument. Det här är 
praktiskt om du spelar in i regioner med riktiga instrument och har rätt “känsla” och 
timing men inte ligger tonmässigt helt rätt.

När du förbättrar timingen för ett spår, förbättras alla regioner i det markerade spåret 
(både egna inspelningar och loopar). Förbättra stämning kan endast ge korrekta 
resultat i entoniga regioner med riktiga instrument, så se till att spåret inte innehåller 
regioner med ackord eller ljud utan tonhöjd.

Skjutreglaget Förbättrad timing förbättrar (standardinställning) stämningen av toner 
genom att flytta dem närmare den närmaste tonen i den kromatiska tolvtonsskalan. Du 
kan begränsa förbättringen till tonerna i projektets tonart (som du valt i spårinfofönstret 
för masterspåret) genom att markera kryssrutan “Begränsa till tonart”.

Så här förbättrar du stämningen i ett spår med riktiga instrument:
1 Dubbelklicka i tidslinjen på det spår med riktiga instrument som du vill förbättra så 

öppnas det i redigeraren.

2 Dra reglaget för Förbättra stämning åt höger om du vill förbättra stämningen mer, eller 
åt vänster om du vill minska förbättringen.

3 Du kan begränsa förbättringen av stämningen till den kromatiska skalan istället för till 
tonerna i projektets tonart, genom att avmarkera kryssrutan “Begränsa till tonart” under 
reglaget.

Du hör resultatet omedelbart när låten spelas.

Att ange ett högre värde för reglaget Förbättra stämning kan ibland ge ett oönskat 
resultat. Lyssna noga på resultatet när du använder reglaget och ställ in det värde som 
låter bäst.
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Ställa in regioner för riktiga instrument så att de följer 
originaltempo och -tonhöjd
Inspelningar med riktiga instrument (purpur) och loopar med riktiga instrument (blå) 
följer projektets tempo och tonart (standardinställning). Men du kan ställa in en region 
för riktiga instrument så att originaltempot och -tonhöjden bibehålls.

Ställa in en region för riktiga instrument så att de följer originaltempo och -
tonhöjd:

1 Markera regionen med riktiga instrument i tidslinjen.

2 Öppna redigeraren.

3 Avmarkera kryssrutorna Följ tempo och tonhöjd.

Om du bestämmer att regionen ska följa projektets tempo och tonart, markera 
regionen och välj Följ tempo och tonart.

Kryssrutan Följ tempo och tonart visas inte om du har markerat en ljudfil (orange), en 
loop med riktiga instrument som är taggad som “enpass” eller en region med 
programvaruinstrument (grön). Du kan omvandla en loop med programvaruinstrument 
till en loop med riktiga instrument när du lägger ut den på tidslinjen, och sedan ställa 
in loopen med riktiga instrument att följa originaltempot.

Använda Ångra och Gör om
När du bygger ditt arrangemang på tidslinjen kan du både ångra och göra om vissa av 
ändringarna. Om du inte gillar din senaste ändring är det vanligtvis möjligt att ångra 
den. När du har ångrat den kan du göra om det senaste kommandot om du bestämmer 
dig för att du tyckte bättre om projektet med ändringen.

Du kan också använda kommandona Ångra och Gör om som ett snabbt sätt att prova 
olika ändringar i projektet. Du kan göra flera ändringar i projektet och därefter backa 
genom ändringarna med hjälp av Ångra. Om du ändrar dig när du har ångrat ett steg 
kan du få tillbaka ändringen med Gör om. Du kan ångra eller göra om hur många 
åtgärder som helst sedan du senast sparade projektet. Du kan spara en ny version av 
projektet när som helst genom att välja Arkiv > Spara som.

Så här ångrar du den senaste ändringen:
m Välj Redigera > Ångra.

Så här gör du om den senaste ändringen:
m Välj Redigera > Gör om.
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9 Övningsexempel 7: Mixa och 
lägga till effekter

Med GarageBand får du en komplett inspelningsstudio 
på ditt skrivbord, där du kan mixa dina projekt och lägga 
till proffsiga ljudeffekter.

I det här övningsexemplet går vi igenom grunderna för mixning och effekter. Du 
kommer att lära dig att
Â ställa in spårvolym och spårets stereoplacering
Â ställa in mastervolymen
Â lägga till en uttoning i slutet av ett projekt
Â lägga till och justera spåreffekter
Â redigera Visuella EQ-effekter grafiskt
Â redigera och spara effektförinställningar
Â lägga till dynamiska ändringar med automatiseringskurvor

Vad är mixning?
När du har skapat projektets arrangemang är nästa steg att mixa projektet. Mixning 
handlar om att sätta sig ner och lyssna på helheten, och göra ändringar i spåren och i 
projektet för att få rätt balans mellan de olika delarna, få musiken i fokus, skapa rätt 
“sound”.

Mixning består vanligtvis av följande steg:
Â Balansera volymnivåer
Â Ställa in stereoplacering
Â Lägga till effekter för att förstärka och färga ljudet
Â Skapa dynamiska ändringar med automatiseringskurvor
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Grundläggande mixning
Mixningsprocessens mer grundläggande steg består i att balansera de olika spårens 
volymnivåer, ställa in spårets stereoplacering och justera mastervolymen. 

Justera spårens volymnivåer
De instrument och loopar du använder i ett projekt kan ha olika volymnivåer. För att du 
ska kunna höra alla delarna måste du balansera volymnivåerna så att inget spår 
överröstar de andra och inget spår går förlorat i mixningen. 

Det innebär inte att varje spår ska ställas in på exakt samma volymnivå. De skivor du 
köper i butik är mixade så att vissa spår (oftast huvudsångstämman, trummor och 
soloinstrument) är starkare, medan andra spår (t.ex. ackompanjerande instrument och 
bakgrundssång) är svagare. 

Så här ställer du in volymen för ett spår:
m Gå till spårhuvudet och dra volymreglaget åt vänster för att sänka volymnivån, eller åt 

höger för att höja volymnivån.

Du får en finare justering om du håller skifttangenten nedtryckt när du ställer in 
volymen.

Ställa in stereoplaceringen för ett spår
Om du placerar olika spår på olika platser i stereofältet (panorering) blir det enklare att 
urskilja varje enskilt spår i mixningen, och din låt får en tredimensionell känsla.

På de skivor du köper i butik är de viktigaste spåren (oftast huvudsångstämman, 
trummor och soloinstrument) panorerade till mitten eller nära mitten, medan andra 
spår (t.ex. ackompanjerande instrument och bakgrundssång) är panorerade till höger 
och vänster. Du får en mer naturlig rymdkänsla om du inte panorerar spåren mer än 
50 % åt vänster eller höger. En mer extrem panorering av spåren ger ett udda, 
artificiellt sound.

Så här ställer du in stereoplaceringen för ett spår:
m Gå till spårhuvudet och dra stereoreglaget åt vänster för att panorera spåret åt vänster, 

eller åt höger för att panorera spåret åt höger. Du kan också ställa in panoreringen på 
en viss position genom att klicka på kanten av reglaget.

Obs! Om du drar inuti stereoreglaget kan du ge din stereoplacering mer exakta värden.
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Ställa in mastervolymen (övergripande volym)
Du ställer in projektets mastervolym med hjälp av reglaget för mastervolym, som sitter 
till höger om LCD:n. Ställ in mastervolymen på en nivå som är hög nog för att eliminera 
bakgrundsbrus, men inte så hög att det orsakar distorsion. 

Viktigt: Skjutreglaget för mastervolymen styr volymen i projektet när projektet 
exporteras. Ljudvolymen när projektet spelas upp justerar du med datorns 
volymreglage.

Så här ställer du in mastervolymen:
Â Dra i skjutreglaget för mastervolym till vänster om du vill sänka utvolymen eller till 

höger om du vill höja utvolymen. Alternativklicka på skjutreglaget om du vill återgå 
till ett neutralt värde (0 decibels förstärkning).

Â Innan du exporterar bör du spela projektet från början till slut, medan du kontrollerar 
masternivåmätarna ovanför skjutreglaget för masternivå. De små röda prickarna till 
höger om nivåmätarna ska inte tändas. 
Punkterna (s.k. distorsionsindikatorer) lyser när volymnivån i någon del av låten är så 
hög att det kommer att orsaka distorsion i den exporterade låten.

Lägga till en uttoning
En vanlig mixningsteknik är att låta all musik dämpas gradvis, eller “tona ut” i slutet av 
låten. Det är enkelt att lägga in en uttoning i slutet av en låt.

Så här lägger du till uttoning:
m Välj Spår > Uttoning.

Masterspåret visas längst ner på tidslinjen, med mastervolymens automatiseringskurva. 
När du väljer uttoning läggs kontrollpunkter ut längs mastervolymens 
automatiseringskurva, så att du får en gradvis borttoning under låtens sista 10 sekunder 
(de sista 10 sekunderna före projektets slutmarkör).

Spela upp projektet från en punkt innan uttoningen börjar. Du hör nu hur projektets 
samtliga spår gradvis tonas ut, till sin slutliga volymnivå.

Kontrollera att 
distorsionsindikatorerna inte lyser 
innan du exporterar ett projekt.

Justera den allmänna ljudstyrkan genom att 
dra i skjutreglaget för mastervolym.
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Lägga till effekter i ett projekt
Med effekter kan du på många olika sätt forma och förbättra hur musiken låter. Alla 
som lyssnar på populärmusik, eller på ljudspåret i en film, har hört de olika effekter som 
används i modern musik. GarageBand har en stor mängd effekter av hög kvalitet som 
du kan använda till enskilda spår eller hela projektet, och forma musiken så att den 
låter som du vill.

Effekttyper
GarageBand innehåller följande effekter:

EQ (Equalization): EQ är en kraftfull och mångfasetterad effekt med vilken du kan 
ändra nivån för valda frekvenser. Med EQ kan du skapa både subtila och dramatiska 
förändringar i dina projekt. EQ är förmodligen den mest använda effekten i 
populärmusik.

GarageBand innehåller en speciell typ av equalizer som kallas Visuell EQ. Du kan 
använda Visuell EQ genom att välja förinställd EQ, men du kan också redigera effekten 
grafiskt, så blir det enklare att se vilken del av ljudet som justeras.

Dynamik: Med dynamiska effekter, som kompressorer och brusgrindar, kan du styra 
musikvolymen över tiden.

Reverb och eko: Reverb och eko är bägge tidsbaserade effekter. Tidsbaserade effekter 
lagrar en kopia av ljudet och spelar upp det vid en senare tidpunkt, vilket förstärker 
rymdkänslan.

Modulering: Moduleringseffekter, som korus, flanging och phaser, bygger på de 
tidsbaserade effekterna genom att modulera eller tidsmässigt förskjuta kopian när den 
spelas upp. En moduleringseffekt kan också vara att kopian inte har samma tonhöjd 
som originalet.

Distorsion: Distorsionseffekter, som till exempel förstärkarsimulering (och förstås 
distorsion), ändrar originalljudets ton så att analog eller digital distorsion kan återskapas.

Andra effekter: Andra effekter som finns i GarageBand, t.ex. tremolo och filter, ändrar 
ljudet på olika sätt. 

Lägga till effekter i ett spår
Alla spår för riktiga och programvaruinstrument har en uppsättning effekter, bland annat 
en kompressor, Visuell EQ, eko och reverb. Via spårinfofönstret kan du justera effekterna 
och lägga till upp till fyra extra effekter. Spår med riktiga instrument innehåller också en 
brusgrindeffekt. 

Masterspåret har egna effekter. Du kan justera mastereffekterna och lägga till 
ytterligare en effekt till masterspåret i fönstret Spårinfo. 
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Så här lägger du till en effekt:
1 Klicka på spårinfoknappen (bokstaven i) eller välj Spår > Visa spårinfo, så öppnas 

spårinfofönstret.

2 Klicka vid behov på triangeln Detaljer om du vill se området Effekter i spårinfofönstret.

3 Välj den effekt du vill lägga till från popupmenyerna till vänster. Instrumentspåren har 
fyra effektmenyer och masterspåret har en.

Aktivera och avaktivera effekter
Du kan aktivera och avaktivera enskilda effekter, även tillfälligt. Det ger flera fördelar: 
Du kan höra hur respektive effekt ändrar musikens sound och du kan se vilka effekter 
som får störst inverkan på datorns prestanda. 

När du avaktiverar en effekt behålls effektens inställningar, vilket innebär att alla dina 
justeringar finns kvar.

Så här aktiverar du en effekt:
m Gå till området Effekter i spårinfofönstret och markera kryssrutan bredvid en effekt. 

Avmarkera kryssrutan om du vill stänga av effekten.

Använd de här reglagen 
när du vill lägga till och 
justera effekter.
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Justera effekternas inställningar
Varje effekt har ett skjutreglage med vilket du kan justera effektens nivå, eller en 
popupmeny där du kan välja olika förinställda effektnivåer.

Så här justerar du effekter i ett spår:
1 Markera spåret och klicka sedan på spårinfoknappen så att spårinfofönstret öppnas. 

2 Klicka på triangeln Detaljer så att spårets effektinställningar visas. 

3 Justera effektnivåerna genom att dra i skjutreglagen för effekterna Brusgrind, Eko och 
Reverb. Du justerar equalizern genom att välja en ny förinställning i popupmenyn 
Visuell EQ, och kompressorn genom att välja en förinställning i menyn Kompressor. Om 
projektet spelas hör du ändringarna direkt. 

4 Välj en effekt i effektmenyerna till vänster och välj sedan en effektförinställning i 
popupmenyn till höger. 

Bland extraeffekterna hittar du t.ex. diskant- och basreduktion, förstärkarsimulering, 
korus, flanging, phase shifting och tremolo. Tillgängliga effekter listas i effektmenyn, 
inklusive eventuella effekter för tredjeparts ljudenheter som har installeras på din dator.

Skapa och spara en effektförinställning
Vissa effekter har flera förinställningar, så att du enkelt kan justera alla effektens 
inställningar på en gång för att åstadkomma ett visst sound. 

Så här väljer du en effektförinställning:
m Välj förinställningen på popupmenyn till höger om effekten.

Du kan ändra effektförinställningarna och på så sätt finjustera effekten, och spara dina 
egna förinställningar för andra instrument eller andra projekt.

Så här redigerar du en effekts förinställning:
1 Klicka på redigeringsknappen (med pennsymbolen) till höger om effektens 

popupmeny för förinställning.

Effektens förinställningsfönster öppnas. Varje förinställningsalternativ har ett reglage av 
något slag, eller en knapp, och varje reglage har ett namn som anger vad det styr.

2 Ändra förinställningen genom att dra reglagen i förinställningsfönstret. 

När du har ändrat en effektförinställning visas den som Manuell i popupmenyn, så att 
du vet att du har ändrat den från den ursprungliga förinställningen. Du kan gå fram 
och tillbaka mellan dina manuella inställningar och andra förinställningar om du vill 
jämföra dem innan du sparar den nya förinställningen.

Du kan skapa egna effektförinställningar och spara dem så att du kan använda dem i 
ett annat spår, eller i ett annat projekt.
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Så här redigerar du Visuell EQ-effekten grafiskt:
1 Klicka på redigeringsknappen till höger om Visuell EQ-effektens popupmeny med 

förinställning.

Fönstret Förinställning för Visuell EQ öppnas. Mitt i fönstret finns en grafisk 
redigeringsyta, indelad i fyra band: Bas, lågt mellanregister, högt mellanregister och 
diskant.

2 Placera pekaren på ett av de fyra banden i redigeringsytan. Dra pekaren åt vänster eller 
höger för att ändra bandets frekvens. Dra uppåt eller nedåt för att ändra förstärkningen 
(hur mycket frekvenserna ökas eller minskas). 

3 Klicka på triangeln Detaljer för att se respektive bands numeriska värden. Du kan 
justera värdena numeriskt genom att dra dem uppåt eller nedåt.

4 Du kan få en frekvenskurva i realtid för spåret om du markerar kryssrutan Analys och 
sedan spelar upp spåret. 

Så här sparar du en effektförinställning:
1 Justera förinställningen till dess att du får önskat sound.

2 Välj Skapa förinställning från popupmenyn och ange ett namn för förinställningen i 
dialogrutan Spara.

Skapa ändringar över tid med automatiseringskurvor
Att skapa ändringar över tid kallas för automatisering. Du kan lägga till 
automatiseringskurvor till spåren i GarageBand, inklusive masterspåret, och sedan 
använda dem för att ändra volym, stereoplacering, etc. 

Så här visar du ett spårs automatiseringskurvor:
m Klicka på triangeln till höger om soloknappen i spårets rubrik.

Du får upp en rad under spåret, med volymautomatiseringskurvan.

Du justerar Visuell EQ grafiskt genom 
att dra i något av de fyra banden

Du klickar på kryssrutan Analys för 
att få upp spårets frekvenskurva
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Så här väljer du den automatiseringskurva som ska redigeras:
m Gå till popupmenyn till vänster om spårets automatiseringsrad och välj önskad 

parameter.

Du kan nu automatisera parametern genom att lägga in kontrollpunkter längs kurvan, 
och dra i dessa för att ändra värdet vid vald tidpunkt.

Så här lägger du till en kontrollpunkt:
m Klicka på linjen i redigeraren vid den tidpunkt där du vill lägga till en kontrollpunkt.

Obs! När du lägger till en kontrollpunkt aktiveras kurvan, om den inte redan är aktiv. 
Den fyrkantiga knappen färgas för att visa att kurvan är aktiv.

Redigera kontrollpunkter på något av följande sätt:
Â Dra kontrollpunkten uppåt eller neråt för att ändra punktens värde.
Â Dra kontrollpunkten åt vänster eller höger för att flytta den till en ny tidpunkt.

Du kan lägga in vertikala linjer längs raden för att justera kontrollpunkterna med 
tidslinjens takter och taktslag.

I spår med riktiga och programvaruinstrument kan du automatisera spårvolymen och 
spårets stereopanorering. I masterspåret kan du automatisera mastervolymen, 
mastertonhöjden och mastertempot. Du kan automatisera parametrar för alla 
spåreffekter (inklusive masterspårets) genom att lägga in en automatiseringskurva för 
parametern.

Så här lägger du till en automatiseringskurva för en effektparameter:
1 Gå till popupmenyn till vänster om spårets automatiseringsrad och välj Lägg till 

automatisering.

En meny visas, som listar alla spårets effekter. 

2 Klicka på informationstriangeln vid den effekt vars parameter du vill automatisera. 

3 Markera kryssrutan för önskad parameter. Du kan markera mer än en parameter.

4 När du är klar klickar du på OK.

Parametern visas i popupmenyn och automatiseringskurvan visar nu automatiseringen 
för den senast valda effektparametern.

Du kan även låsa automatiseringens kontrollpunkter vid regionerna, d.v.s. när du flyttar 
en region längs tidslinjen följer kontrollpunkterna med.
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Så här låser du automatiseringens kontrollpunkter vid regioner:
m Välj Reglage > “Lås automatiseringskurvor vid regioner”.

Alla kontrollpunkter låses vid regionen som hör till automatiseringskurvan.

Följande villkor gäller när du låser kontrollpunkter vid regioner:

Â Att förkorta eller förlänga en region påverkar inte dess kontrollpunkter.
Â När du raderar en region raderas även kontrollpunkterna.
Â Om en region med kontrollpunkter överlappas av en annan region, förkortas både 

kontrollpunkterna och regionen.
Â Om du drar en region med kontrollpunkter över en del av ett spår som innehåller 

kontrollpunkter, låses kontrollpunkterna vid den nya regionen.
Â När du loopar en region loopas inte kontrollpunkterna – du bör i stället kopiera 

regionen.

Så här raderar du en automatiseringskurva för en effektparameter:
1 Gå till popupmenyn till vänster om spårets automatiseringsrad och välj Lägg till 

automatisering.

2 När menyn visas avmarkerar du kryssrutan för den parameter som ska raderas. Du kan 
markera mer än en parameter.

3 När du är klar klickar du på OK.

Obs! När du raderar en automatiseringskurva raderas även alla kontrollpunkterna på 
den kurvan. Den här manövern kan inte ångras.



10

     81

10 Övningsexempel 8: Skapa 
podcaster

Du kan skapa ljud- och videopodcaster i GarageBand, 
som du sedan skickar till iWeb och publicerar på Internet.

Podcaster liknar radio- eller TV-program som kan hämtas från Internet. Besökarna kan 
hämta ett individuellt podcastavsnitt eller prenumerera på en podcastserie. Du kan 
skapa podcastavsnitt i GarageBand och publicera dem på Internet via iWeb eller 
liknande.

Du kan skapa flera olika typer av podcaster i GarageBand:
Â Ljudpodcastavsnitt innehåller en ljudfil.
Â Förbättrade podcastavsnitt innehåller ljud och markörer, bildmaterial och URL:er.
Â Videopodcastavsnitt innehåller en film, och kan även innehålla ljud.
Â Förbättrade videopodcastavsnitt innehåller en film och ljud, markörer och URL:er.
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I den här lektionen får du lära dig att
Â skapa ljud- och videopodcaster
Â söka och importera mediefiler med mediebläddraren
Â visa podcasten och filmspår
Â lägga till och redigera markörer och markörregioner
Â lägga till bildmaterial, URL:er, URL-namn och kapitelrubriker i markörer
Â lägga till bildmaterial och information i avsnitt
Â redigera bildmaterial för markörregioner och avsnitt
Â ”ducka” bakgrundsspår så att det blir lättare att höra berättarröster och dialog

Skapa ett utökat podcastavsnitt
Du skapar ett utökat podcastavsnitt i GarageBand genom att skapa ett podcastprojekt, 
spela in berättarrösten, lägga på podcastljud och annat ljud, lägga till markörer, 
bildmaterial, URL- och kapitelrubriker, lägga till avsnittets bildmaterial och information 
samt ducka bakgrundsspåren.

Skapa ett podcastprojekt
1 Öppna GarageBand, om det inte redan är gjort, och stäng pågående projekt.

Fönstret GarageBand visas.

2 Klicka på Skapa nytt podcastavsnitt.

Ett nytt, tomt podcastprojekt visas nu i GarageBand-fönstret. I ett podcastprojekt visas 
podcastspåret ovanför övriga spår på tidslinjen. Mediebläddraren öppnas och i 
redigeraren visas markörlistan, med kolumner för starttid, bildmaterial, kapitelrubrik, 
URL-rubrik och URL för respektive markör. Podcastprojekten innehåller spår för manliga 
och kvinnliga röster, jinglar (musikaliska bakgrundsspår) och radioljud.

Obs! Ett projekt kan ha antingen ett podcastspår eller ett filmspår, men inte bådadera. 
Om du försöker visa ett podcastspår för ett projekt som innehåller ett filmspår, får du 
upp en dialogruta som frågar om du vill byta ut filmspåret mot ett podcastspår.

Spela in podcastljud
Du kan skapa podcaster med bara berättarröst eller dialog, eller lägga på bakgrunds-
musik, ljudeffekter och andra ljud. Berättarrösten spelas in på ett spår för riktiga 
instrument. Podcastprojektet innehåller två spår för riktiga instrument, som heter 
Mansröst och Kvinnoröst och som är optimerade för inspelning av berättarröst eller 
dialog.
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Så här spelar du in berättarröst eller dialog:
1 Välj spåret Mansröst eller Kvinnoröst genom att dubbelklicka på spårhuvudet.

spårinfofönstret öppnas, med dina spårinställningar.

2 Gå till popupmenyn Inmatningskälla och välj lämplig inmatning för den mikrofon du 
tänker använda vid inspelningen.

3 Välj “På med rundgångsskydd” i popupmenyn Medhörning, så kan du höra ljudet från 
mikrofonen, med rundgångsskydd.

4 Flytta uppspelningshuvudet till den punkt där du vill börja spela in. 

5 Klicka på inspelningsknappen och sätt igång och prata.

6 När du är klar klickar du på inspelningsknappen.

Du kan lägga till och justera effekter för berättarspåret, inklusive Röstförbättrare, som är 
en praktisk funktion om du spelar in berättarröst eller dialog med din dators inbyggda 
mikrofon. Mer information om inspelning på spår med riktiga instrument finns i 
kapitel 5, ”Övningsexempel 3: Spela in stämmor och musikinstrument.”

Lägga till podcastljud
GarageBand innehåller en uppsättning ljud som är avsedda att användas i podcaster. 
Du kommer åt ljuden i loopbläddaren i podcastljudvyn. Här hittar du bland annat 
jinglar, stingers och ljudeffekter. Podcastljudvyn har olika uppsättningar 
tangentbordsknappar, så att du enkelt kan hitta och lägga till podcastljuden. Du hittar 
loopar i podcastljudvyn på samma sätt som i knappvyn.

Så här söker du efter loopar i podcastljudvyn:
1 Om loopbläddraren är stängd, öppna den genom att klicka på knappen Loopbläddrare.

2 Du växlar till podcastljudvy genom att klicka på podcastknappen (en ljudvåg med 
strålar) längst ner i vänstra hörnet av loopbläddraren.

3 Klicka på en nyckelordsknapp så visas matchande loopar i resultatlistan. Kolumnerna i 
resultatlistan visar loopnamnet och respektive loops längd.

När det gäller jinglar, tänk på att det finns flera versioner av samma jingel, som är olika 
långa.

4 Du preciserar sökresultaten genom att klicka på flera nyckelordsknappar. Då visas endast 
de loopar som matchar alla nyckelord du valt.

5 Förhandslyssna på en loop genom att klicka på den i loopbläddraren. 

6 Du avslutar en sökning antingen genom att klicka på det markerade sökordet så att det 
avmarkeras, eller genom att klicka på knappen Återställ så att alla sökord avmarkeras.

Det finns mer information om loopsökning i ”Övningsexempel 2: Lägga till Apple-
loopar” på sidan 30.
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Importera mediefiler
Du kan importera mediefiler från andra iLife-program, som iTunes och iPhoto, till ett 
podcastprojekt. Du kan också importera andra GarageBand-projekt som har sparats 
med en iLife-förhandsvisning. Och du kan söka och förhandsvisa mediefiler i medie-
bläddraren. Du kan också lägga till andra mappar i mediebläddraren, så att du kan 
lägga till mediefiler i mapparna, till dina projekt.

Så här sökaer du efter och förhandsvisar mediefiler i mediebläddraren. 
1 Klicka på mediebläddrarknappen (symbol med olika typer av media), eller välj Reglage 

> Visa mediebläddraren.

Mediebläddraren öppnas till höger om tidslinjen.

2 Gör på något av följande sätt:

a Klicka på ljudknappen för att visa filer i iTunes-biblioteket, eller andra GarageBand-
projekt.

b Klicka på bildknappen för att visa filer i iPhoto-biblioteket.
c Klicka på knappen Filmer för att visa filerna i filmmappen på din hårddisk.

3 Gå till mediebläddraren och den mapp som innehåller de filer du vill använda. Du kan 
även söka efter filnamnet genom att skriva det i sökfältet.

Så här förhandsvisar du ljudfiler och filmer i mediebläddraren: 
Â Markera filen i medielistan och klicka sedan på uppspelningsknappen längst ned i 

mediebläddraren.
Â Dubbelklicka på filen i medielistan.
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Filen spelas upp.

Så här avbryter du förhandsvisningen: 
Â Klicka en gång till på knappen i mediebläddraren.

Så här importerar du en ljudfil: 
m Dra ljudfilen från mediespelaren till tidslinjen.

Så här lägger du till en mapp till mediebläddraren:
m Dra mappen från Finder till mittområdet i mediebläddraren.

Lägga till musik 
Du kan lägga till musikloopar från Apple och spela in riktiga och 
programvaruinstrument och lägga in i din podcast, precis som med ett musikprojekt. 
Det finns mer information om att lägga till Apple-loopar i ”Övningsexempel 2: Lägga till 
Apple-loopar” på sidan 30. Mer information om att spela in riktiga instrument finns i 
”Övningsexempel 3: Spela in stämmor och musikinstrument” på sidan 39. Information 
om att spela in programvaruinstrument finns i ”Övningsexempel 4: Spela upp och spela 
in programvaruinstrument” på sidan 47.

Markera en mapp eller 
en spellista.

Klicka om du vill
förhandsvisa låten eller

projektet som har
markerats.

Välj en mediefil i den 
här listan.
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Lägga till och redigera markörer 
Du kan lägga till markörer till en podcast, så får du en utökad podcast. När du lägger till 
en markör i en podcast visas den som en markörregion i podcastspåret. 
Markörregionerna visar hur länge bildmaterialet eller URL:er som du lägger till i en 
markör varar. du kan flytta dem och ändra storleken på dem, så att deras varaktighet 
ändras. 

Så här lägger du till en markör:
1 Flytta uppspelningshuvudet till platsen där du vill lägga till markören.

2 Klicka på knappen Lägg till markör.

Markören visas i redigeraren, och markörens starttid visas i kolumnen Tid på markörens 
rad. Markören visas också som en markörregion i podcastspåret. Precis som med andra 
regioner på tidslinjen kan du redigera markörregionerna för att styra när bildmaterial 
och URL:er ska visas och hur länge de ska visas vid uppspelning av podcasten.

Så här flyttar du en markörregion: 
Â I podcastspåret drar du markörregionen till en ny plats.
Â I redigeraren klickar du på markörregionens starttid och anger en ny starttid.

Så här ändrar du storlek på en markörregion: 
m Dra den vänstra eller högra kanten på markörregionen till den plats som du vill ändra 

storlek till.

Du kan inte loopa en markörregion.

Lägga till bildmaterial i en markörregion
Du kan lägga till bildmaterial i enskilda markörregioner. När du spelar upp podcasten 
visas markörregionens bildmaterial från början till slut i markörregionen. 

Så här lägger du till bildmaterial i en markörregion:
1 Öppna mediebläddraren och klicka på knappen Bilder.

2 Leta upp bildmaterialet i mediebläddraren.

Klicka här om 
du vill lägga till 
en markör.

Redigera starttiden för markörer och 
lägg till bildmaterial, URL:er, URL-namn 
och kapitelrubriker i markörlistan.
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3 Dra bildmaterialet från mediebläddraren till rutan Bildmaterial på markörens rad i 
redigeraren. Du kan även dra bildmaterial direkt till podcastspåret. Då läggs en ny 
markörregion med bildmaterialet till.

Bildmaterialet visas i markörregionen i podcastspåret, och i kolumnen Bildmaterial för 
regionen i redigeraren. Kryssrutan Visar bildmaterial markeras. Du kan ändra 
bildmaterialet för en markör genom att dra en ny bild till kolumnen Bildmaterial på 
markörens rad.

Lägga till en URL i en markör
Du kan lägga till en URL i en markör och ge den ett URL-namn. När du spelar upp 
podcasten visas URL:en från början till slutet av markörregionen. När du klickar på 
URL:en öppnas webbläsaren och visar URL:ens webbsida.

Så här lägger du till en URL i en markör: 
1 I redigeraren klickar du på platshållartexten i URL-kolumnen på markörens rad, och 

sedan skriver du URL:en.

Kryssrutan Visar URL markeras för markören. 

2 I redigeraren klickar du på platshållartexten i kolumnen URL-namn på markörens rad, 
och skriver sedan namnet.

När du lägger till ett URL-namn visas det i stället för den egentliga URL:en när du spelar 
podcasten. Om du klickar på namnet öppnas webbläsaren med URL:ens webbsida.

Lägga till kapitelrubriker
Du kan lägga till en kapitelrubrik till en markör och göra den till en kapitelmarkör. När 
du spelar upp filmen i iTunes, iDVD eller QuickTime Player kan du enkelt förflytta dig 
framåt och bakåt mellan kapitel.

Så här lägger du till en kapitelrubrik till en markör:
m I redigeraren markerar du platshållartexten i kolumnen Kapitelnamn på markörens rad, 

och skriver sedan ett namn.

Ta bort markörer
Du kan ta bort en markör om du inte vill ha med den i podcasten längre.

Så här tar du bort en markör: 
Â I podcastspåret markerar du markörregionen och trycker på backstegstangenten.
Â I redigeraren markerar du markören i markörlistan och trycker på 

backstegstangenten.
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Lägga till avsnittets bildmaterial
Du kan lägga till bildmaterial för ett avsnitt i podcastspåret. När du upp spelar 
podcasten i iTunes eller i iWeb, syns avsnittets bildmaterial så snart det inte finns någon 
markörregion med eget bildmaterial. 

Så här lägger du till avsnittets bildmaterial:
1 Leta upp bildmaterialet i mediebläddraren.

2 Dra bildmaterialet från mediebläddraren till källplatsen för avsnittets bildmaterial i 
redigeraren.

Avsnittets bildmaterial visas på källplatsen. När du spelar podcasten visas avsnittets 
bildmaterial när det inte finns någon markörregion med bildmaterial.

Redigera bildmaterial
Du kan ändra storlek på och beskära både markörregioner och avsnittets bildmaterial. II 
bildredigeraren kan du ändra storlek på och beskära bildmaterialet så att hela eller 
delar av den ursprungliga bilden visas.

Så här redigerar du bildmaterial:
1 Dubbelklicka på bilden antingen under Avsnittets bildmaterial eller i markörlistan.

Bildredigeraren öppnas och visar bildmaterialet.

2 Dra skjutreglaget för storlek om du vill ändra storlek på bildmaterialet. Den svarta 
ramen visar vilken del av bilden som kommer att visas när du spelar upp podcasten.

3 Dra bilden så att den del du vill ska visas befinner sig innanför ramen.

4 Du kan byta ut bilden genom att dra en ny bild till bildredigeraren.

5 När du är klar klickar du på Ställ in.

Redigera avsnittsinformation
Alla podcastavsnitt kan innehålla information, bland annat avsnittsnamnet, namnet på 
den som skapade avsnittet och en beskrivning. Ett avsnitt kan också innehålla 
föräldraråd om vuxet innehåll, som visas när du spelar podcasten i iTunes.

Så här redigerar du avsnittsinformationen:
1 Markera podcastspåret.

2 Öppna spårinfofönstret genom att välja Spår > Visa spårinfo.

Spårinfofönstret öppnas och visar panelen Avsnittsinfo.

3 Ge podcastavsnittet en titel genom att klicka på titelfältet och skriva in titeln.

4 Lägg till artistinformation genom att klicka på fältet Artist och skriva in artistens namn.

5 Popupmenyn Föräldraråd innehåller alternativen Saknas, Barnvänligt eller Explicit.

6 Vill du ta med en beskrivning av podcastavsnittet klickar du på beskrivningsfältet och 
skriver in en beskrivning.
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Använda ducking på bakgrundsspår
När du skapar en podcast vill du kanske ibland sänka volymen på bakgrundsspåren så 
att det blir lättare att höra berättarröster och dialog. Att sänka volymen för vissa spår så 
att andra hörs bättre kallas för ducking. 

Du använder ducking genom att ställa in vilka spår som är huvudspår och vilka som är 
bakgrundsspår. När det finns ljud på ett huvudspår sänks volymen på bakgrundsspåren, 
och volymen på alla andra spår förblir densamma. Du kan använda ducking på alla spår 
med riktiga instrument eller programvaruinstrument i din podcast.

Så har gör du ett spår till ett huvudspår:
1 Välj Reglage > Ducking.

En duckingkontroll visas i respektive spårhuvud, med pilar som pekar uppåt och nedåt.

2 Klicka på den övre delen av spårets duckingkontroll (pil som pekar uppåt).

Så här gör du ett spår till ett bakgrundsspår:
1 Välj Reglage > Ducking.

En duckingkontroll visas i respektive spårhuvud, med pilar som pekar uppåt och nedåt.

2 Klicka på den nedre delen av spårets duckingkontroll (pil som pekar nedåt).

När du spelar upp projektet, skickar det till iWeb eller exporterar det, så används 
ducking på bakgrundsspåren så fort det finns ljud på ett ledspår. Du kan justera 
duckingeffekten (volymminskningen) för spåren genom att välja en annan förinställd 
Ducker i masterspårets spårinfofönstret. 

Så här justerar du ducking-nivån:
1 Öppna spårinfofönstret.

2 Klicka först på Masterspår och sedan på triangeln Detaljer.

3 Välj en annan förinställning i förinställningsmenyn Ducker. Förinställningarnas namn 
visar vad de används till. 

Du kan även klicka på knappen Redigera för en Ducker och skapa en egen 
förinställning med hjälp av skjutreglaget.
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Skapa videopodcaster och filmprojekt
Du skapar en videopodcast på ungefär samma sätt som en ljudpodcast, förutom att 
videopodcasten innehåller en videofil och inte har något bildmaterial. Du kan 
importera ett iMovie-projekt eller annan QuickTime-kompatibel videofil, visa bilden 
medan du lägger till ljudet, lägga till och redigera markörer och skicka den färdiga 
filmen (med både ljud och bild) till iDVD för att bränna en DVD, eller till iWeb för att 
publicera som videopodcast. Du kan även exportera den som en QuickTime-film.

När du har skapat din videopodcast i GarageBand, kan du skicka den till iWeb eller 
exportera den och publicera med ett annat program.

Importera en film eller en videofil 
Du kan importera ett iMovie-projekt eller en annan videofil från mediebläddraren. Med 
mediebläddraren hittar du snabbt iMovie-projekt, videofiler och andra mediefiler i 
datorns mapp Filmer. Mer information om hur du söker och importerar iMovie-projekt 
och videofiler med mediebläddraren finns i ”Importera mediefiler” på sidan 84.

När du importerar en film får du upp en fil i filmspåret som börjar vid projektets 
inledning. Du kan inte ändra filmens position i ett projekt.

Obs! Ett projekt kan bara innehålla en film- eller videofil. Om du importerar en film till 
ett projekt som redan innehåller en film, visas en dialogruta som frågar om du vill 
ersätta befintlig film med den nya. 

Visa filmen
När du importerar en film till ett projekt visas filmspåret överst på tidslinjen, med 
bildrutor (stillbilder) från filmen. Spårinfofönstret öppnas i stället för mediebläddraren, 
med en videoförhandsvisning överst, där du kan se filmen medan du spelar upp 
projektet. 

Så här visar du filmspåret och videoförhandsvisning:
m Välj Spår > Visa filmspår. 

Du kan gömma filmspåret och videoförhandsvisningen genom att välja Spår > Göm 
filmspår. 

Arbeta med filmens ljudspår
Om filmen innehåller ett ljudspår skapas ett spår för riktiga instrument, kallat Filmljud, 
under filmspåret. Du redigerar filmljudsspåret på exakt samma sätt som spår för riktiga 
instrument: du kan tysta det och solospela det, justera volymnivån och 
stereoplaceringen och lägga till effekter. 

Obs! Om du stänger av ljudet i filmljudspåret kommer filmens ljud inte att tas med när 
du exporterar filmen till iDVD eller iWeb eller när du exporterar den som en QuickTime-
film.
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Lägga till ljud
Du spelar in berättarröster i en videopodcast på exakt samma sätt som i en 
ljudpodcast. Du kan lägga till ljudfiler från loopbläddraren, inklusive musik- och 
podcastljudloopar. Du kan också spela in spår med riktiga och programvaruinstrument, 
på exakt samma sätt som i andra GarageBand-projekt.

Det finns mer information i ”Lägga till podcastljud” på sidan 83, ”Importera mediefiler” 
på sidan 84 och ”Lägga till musik” på sidan 85.

Lägga till markörer, rubriker och URL:er till en videopodcast
Markörerna gör det enkelt att hitta till olika delar av den färdiga filmen, och med dem 
kan du lägga till länkar till webbsidor. Du kan lägga till markörer till ett 
videopodcastprojekt, och URL- och kapitelrubriker till markörerna, precis som när du 
gör utökade ljudpodcaster. Men du kan inte lägga till bildmaterial i en videopodcast. 

Det finns mer information i ”Lägga till och redigera markörer” på sidan 86, ”Lägga till 
en URL i en markör” på sidan 87 och ”Lägga till kapitelrubriker” på sidan 87.

När din podcast är klar kan du dela den med andra på flera olika sätt. Mer information 
om hur du delar podcaster finns i nästa övningsexempel, kapitel 11, 
”Övningsexempel 9: Dela dina projekt.”
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11 Övningsexempel 9: Dela dina 
projekt

När du har skapat ditt projekt i GarageBand, kan du dela 
med dig av din musik på flera sätt.

Du kan skicka projekten till andra iLife-program, som exempelvis iTunes, iWeb och 
iDVD, eller exportera dem till hårddisk. Du kan även bränna en låta på en CD-skiva.

Dela dina musikprojekt
Du kan skicka ett musikprojekt till en spellista i iTunes. I iTunes kan du lyssna på låten, 
hämta den till en iPod eller bränna spellistan på en CD.

Så här skickar du en låt till en spellista i iTunes:
m Välj Dela > ”Skicka låt till iTunes”. 

Ange namnet på den iTunes-spellista dit du vill exportera filerna, och ange också 
namnet på albumet och kompositören. Det gör du i exportpanelen i GarageBand-
inställningarna.

Du kan även skicka ett enstaka spår, eller en grupp av spår, till iTunes-spellistan. Om du 
vill skicka ett enstaka spår solospelar du spåret (eller stänger av ljudet för alla andra 
spår) innan du skickar låten till iTunes. Om du vill skicka en grupp av spår solospelar du 
spåren (eller stänger av ljudet för alla andra spår) innan du skickar låten till iTunes. 

Så här exporterar du en låt som en ljudfil:
1 Välj Dela > ”Exportera låt till skiva”. 

2 I dialogrutan Exportera klickar du på Dela.

När du exporterar en låt till en skiva, exporteras låten (standardinställning) som en 
okomprimerad AIFF-ljudfil. Du kan även exportera den som en komprimerad ljudfil. Du 
kan välja typ av fil och även ljudkvalitet.
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Så här exporterar du en låt som en komprimerad ljudfil:
1 Välj Dela > ”Exportera låt till skiva”. 

2 I dialogrutan Dela markerar du kryssrutan Komprimera.

Fönstret utökas och du får upp popupmenyerna Komprimera med och Ljudinställningar.

3 I popupmenyn Komprimera med väljer du vilken typ av komprimerad fil du vill 
exportera.

4 Välj önskad ljudkvalitet i popupmenyn Ljudinställningar.

5 Klicka på Dela.

Du kan även bränna en enstaka låt på en inspelningsbar ljud-CD.

Så här bränner du en låt på en CD:
1 Sätt i en tom, inspelningsbar CD-skiva i datorns skivenhet.

2 Välj Dela > ”Bränn låt på CD”.

Dialogrutan Bränn öppnas. 

3 Om du vill välja fler inställningar, klicka på triangeln i övre högra hörnet av dialogrutan 
Bränn.

4 När du är klar klickar du på Bränn.

Låten bränns på CD-skivan. 

Du kan bara bränna en låt på CD-skivan med kommandot ”Bränn låt på CD”. Om du vill 
bränna flera låter på en CD-skiva skickar du låtarna till en spellista i iTunes och bränner 
sedan hela spellistan på en CD.

Dela podcaster
Det finns flera olika sätt att dela ljudpodcaster och utökade podcastavsnitt. När du 
delar eller exporterar en podcast måste du välja AAC-kodare i popupmenyn 
Komprimera med, om du vill dela eller exportera din podcast som en utökad podcast.

Så här skickar du en podcast till iWeb:
m Välj Dela > ”Skicka podcast till iWeb”. 

Om du skickar en podcast till iWeb kan du använda iWeb för att publicera den på 
Internet.

Så här skickar du en podcast till en spellista i iTunes:
m Välj Dela > ”Skicka podcast till iTunes”.
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Så här exporterar du en podcast till skiva:
1 Välj Dela > ”Exportera podcast till skiva”. 

När du exporterar en podcast exporteras den (standardinställning) som en 
komprimerad fil. Du kan ändra inställningarna för komprimering och ljudkvalitet i 
dialogrutan Dela.

Obs! Alternativen i menyn Ljudinställningar är olika för podcaster och låtar.

Så här bränner du en podcast på en CD:
1 Sätt i en tom, inspelningsbar CD-skiva i datorns skivenhet.

2 Välj Dela > ”Bränn låt på CD”.

Dialogrutan Bränn öppnas. 

3 Om du vill välja fler inställningar, klicka på triangeln i övre högra hörnet av dialogrutan 
Bränn.

4 När du är klar klickar du på Bränn.

Podcasten bränns på CD-skivan. 

Dela videopodcaster
Det finns flera olika sätt att dela videopodcaster och andra projekt som innehåller filmer 
eller video. Du kan skicka ett projekt som innehåller både video och ljud till iDVD, och 
därifrån bränna det på en DVD-skiva. Användare som tittar på DVD-skivan kan använda 
projektets kapitelmarkörer och hoppa till olika delar av filmen. URL-adresserna och 
titlarna visas inte i filmen på DVD-skivan.

Så här skickar du en film till iDVD:
m Välj Dela > ”Skicka film till iDVD”.

Obs! När du skickar ett projekt till iDVD används ingen videokomprimering på projektet. 
I de flesta fall är det bättre att göra de här ändringarna i iDVD.

Du kan skicka en videopodcast till iWeb och publicera den på Internet. När 
prenumeranterna visar videopodcasten kan de klicka på en URL och visa en relevant 
webbsida i webbläsaren, och sedan kan de flytta bakåt och framåt mellan kapitlen. Du 
skickar en videopodcast till iWeb på samma sätt som du gjorde med en ljudpodcast.

Du kan även exportera ett projekt med en video, som en QuickTime-film (.mov). När du 
exporterar ett projekt som en film innehåller den exporterade filmen både videon och 
ljudspåret som du har skapat i GarageBand. Videons ljud tas också med, såvida inte 
spåret Videoljud är tystat när du exporterar filmen.
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Så här exporterar du ett projekt som en QuickTime-film:
m Välj Dela > ”Exportera film till skiva”.

Projektet exporteras med de aktuella inställningarna för filmkomprimering. 
Inställningar för filmkomprimering komprimerar både videon och ljudet i den 
exporterade filmen. Du kan ändra komprimeringsinställningarna så att de passar ditt 
syfte med den exporterade filmen. Komprimeringsinställningarna lagras som en del av 
GarageBand-projektet tills du ändrar dem medan projektet är öppet. 

Så här väljer du inställningar för videokomprimering:
1 Välj GarageBand > Inställningar och klicka på Exportera.

2 Välj inställningar på popupmenyn Filminställningar på panelen Export.

Så här bränner du en films ljudspår på CD:
1 Sätt i en tom, inspelningsbar CD-skiva i datorns skivenhet.

2 Välj Dela > ”Bränn film på CD”.

Dialogrutan Bränn öppnas. 

3 Om du vill välja fler inställningar, klicka på triangeln i övre högra hörnet av dialogrutan 
Bränn.

4 När du är klar klickar du på Bränn.

Filmens ljudspår bränns på CD-skivan. 

Exportera projekt med optimal ljudstyrka
GarageBand kan automatiskt exportera projekt med optimal ljudstyrka. Det vill säga 
med högsta möjliga volym utan att orsaka distorsion. Att ställa in den optimala 
ljudstyrkan för ett projekt kallas “automatisk normalisering".

Så här exporterar du projekt med optimal volymnivå:
1 Välj GarageBand > Inställningar och klicka på Avancerat.

2 Markera kryssrutan Automatisk normalisering.

Funktionen Automatisk normalisering påverkar inte volymnivån när du spelar upp 
projektet i GarageBand. Det påverkar bara ljudnivån när du exporterar projektet.
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Åtgärd Kortkommando

Navigering/flytta uppspelningshuvudet

Spela upp/paus Mellanslag

Gå till början Home-tangenten eller Z

Gå till slutet End-tangenten eller alternativ-Z

Flytta bakåt (hur mycket beror på zoomnivån) Vänsterpil

Flytta framåt (hur mycket beror på zoomnivån) Högerpil

Flytta bakåt i större steg Alternativ-vänsterpil

Flytta framåt i större steg Alternativ-högerpil

Flytta bakåt med tidslinjens synliga bredd Page up

Flytta framåt med tidslinjens synliga bredd Page down

Zooma ut Kontroll-vänsterpil

Zooma in Kontroll-högerpil

Spår

Skapa nya spår Kommando-alternativ-N

Duplicera spår Kommando-D

Radera markerade spår Kommando-backsteg

Välj nästa högre spår Uppåtpil

Välj nästa lägre spår Nedåtpil

Ljud av/på i ett spår M

Solospelning/avbryt solospelning för ett spår S

Visa/göm spårets automatiseringskurva A

Lås spår L

Visa/göm arrangemangsspår Kommando-skift-A

Visa/göm masterspår Kommando-B

Visa/göm podcastspår Kommando-skift-B

Visa/göm filmspår Kommando-alternativ-B

Slå på eller av ducking Kommando-skift-R
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Spårinfofönstret

Visa/göm spårinfo Kommando-I

Markera nästa högre kategori eller instrument Uppåtpil (när spårinfofönstret är 
öppet och en kategori eller ett 
instrument har markerats)

Markera nästa lägre kategori eller instrument Nedåtpil (när spårinfofönstret är 
öppet och en kategori eller ett 
instrument har markerats)

Gå från instrumentkolumn till kategorikolumn Vänsterpil (när spårinfofönstret 
är öppet och ett instrument har 
markerats)

Gå från kategorikolumn till instrumentkolumn Högerpil (när spårinfofönstret är 
öppet och ett instrument har 
markerats)

Arrangering och redigering

Ångra Kommando-Z

Gör om Kommando-skift-Z

Klipp ut Kommando-X

Kopiera Kommando-C

Klistra in Kommando-V

Backsteg Backsteg

Markera allt Kommando-A

Dela region Kommando-T

Slå ihop markerade regioner Kommando-J

Fäst vid rutmönstret Kommando-G

Visa/gömma justeringsguider Kommando-skift-G

Radera Arrangera region med tidslinjeinnehåll och stäng Kommando-alternativ-radera

Låsa automatiseringskurvor till regioner Kommando-alternativ-A

Inspelning

Starta/stoppa inspelning R

Slå på eller av cykelregion C

Slå på eller av metronom Kommando-U

Slå på/stäng av inräkning Kommando-skift-U

Visa/göm instrumentstämmare Kommando-F

Notationsvy

Flytta markerade toner till föregående rutmönsterposition Vänsterpil

Flytta markerade toner till nästa rutmönsterposition Högerpil

Flytta markerade toner tillbaka en takt Skift-vänsterpil

Åtgärd Kortkommando
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Flytta markerade toner framåt en takt Skift-högerpil

Transponera markerade toner en halvton uppåt Uppåtpil

Transponera markerade toner en halvton nedåt Nedåtpil

Transponera markerade toner en oktav uppåt Skift-uppåtpil

Transponera markerade toner en oktav nedåt Skift-nedåtpil

Justera mastervolymen

Höj mastervolym Kommando-uppåtpil

Sänk mastervolym Kommando-nedåtpil

Visa fönster och redigerare

Visa spårmixer Kommando-Y

Visa spårinfofönstret Kommando-I

Visa loopbläddraren Kommando-L

Visa mediebläddraren Kommando-R

Visa redigeraren Kommando-E

Visa tuner/ackord i LCD Kommando-F

Visa tid i LCD Kommando-skift-F

Visa takter i LCD Kommando-alternativ-F

Visa tempo i LCD Kommando-kontroll-F

Visa klaviatur på skärmen Kommando-K

Visa fönstret för tangentbordsklaviatur Kommando-skift-K

Arkiv-menyfunktioner

Ny Kommando-N

Öppna Kommando-O

Stäng Kommando-W

Spara Kommando-S

Spara som Kommando-skift-S

Programmenyfunktioner

Visa GarageBand-inställningar Kommando-komma (,)

Göm GarageBand Kommando-H

Göm övriga program Kommando-alternativ-H

Avsluta GarageBand Kommando-Q

Hjälp-menyfunktioner

GarageBand Hjälp Kommando-frågetecken (?)

Åtgärd Kortkommando



     99

B Bi
la

ga

B Ansluta musikinstrument till 
datorn

Om du sjunger eller spelar ett instrument kan du ansluta 
en mikrofon eller ett elektriskt instrument till datorn och 
spela in dina aktiviteter i GarageBand-projekt. 

Varje inspelning visas som en region i ett spår på tidslinjen. Du kan lägga till effekter till 
spåret, och redigera regionen i redigeraren.

Ansluta ett musikinstrument eller en mikrofon
Du kan ansluta ett elektriskt musikinstrument eller en mikrofon till datorn och spela in 
ett spår med riktiga instrument.

Du kan ansluta en mikrofon till datorn via datorns ljudingång, om den har någon. Du 
kan även ansluta ett ljudgränssnitt till datorn, som du sedan ansluter instrument och 
mikrofoner till vid inspelning. Det finns ett antal kompatibla format för ljudgränssnitt, 
t.ex. USB-, FireWire-, PCI- och PC Card-format. Du kan också ansluta en ljudmixer eller 
ljudkonsol till datorn och spela in mikrofoner eller instrument via mixern.

Om du ansluter musikinstrument via ett ljudgränssnitt, kontrollera först tillverkarens 
specifikationer för att se att gränssnittet är kompatibelt med Mac OS X 10.2.6 eller 
senare. Kontrollera också att ljudgränssnittet använder ett format som stöds av datorn. 
Följ anvisningarna från tillverkaren. Du kan behöva installera drivrutiner på datorn.

Om du ansluter ett instrument eller en mikrofon till datorns ljudingång, öppna 
Systeminställningar och klicka på Ljud, klicka på fliken Ljud, välj Linjeingång i listan och 
ställ in involymen med skjutreglaget.
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Ansluta en klaviatur till datorn
Du kan ansluta en MIDI-kompatibel klaviatur till datorn och spela och spela in 
programvaruinstrument.

Så här ansluter du en klaviatur för att spela programvaruinstrument: 
Â Om det är en USB-MIDI-klaviatur ansluter du USB-kabeln till datorns tangentbord. 
Â Om det är en vanlig MIDI-klaviatur ansluter du klaviaturen till MIDI-gränssnittet med 

hjälp av vanliga MIDI-kablar, och ansluter sedan gränssnittet till datorn. 

Var noga med att följa de anvisningar som medföljde klaviaturen. Du kan t.ex. behöva 
installera en drivrutin för klaviaturen på datorn. 

Ansluta annan musikutrustning
Du kan också ansluta högtalare eller monitorer till datorn, så får du en bättre 
ljudkvalitet vid uppspelning av dina projekt än vad som är möjligt med datorns 
högtalare. Det finns många typer av högtalare, inklusive högtalare som kan anslutas 
direkt till datorns ljudutgång, till en USB-port eller till ett ljudgränssnitt. 

Om du ansluter ett ljudgränssnitt till datorn ställer du in gränssnittet som 
ljudinmatningsenhet för GarageBand. Innan du ställer in en ljudinmatningsenhet måste 
du installera ljudgränssnittets drivrutiner.

Så här ställer du in ett ljudgränssnitt som ljudinmatningsenhet:
1 Välj GarageBand > Inställningar och klicka på Ljud/MIDI.

2 I panelen Ljud/MIDI väljer du ljudgränssnittet från popupmenyn Ljud in.

Om du ansluter en mikrofon, ett instrument eller annan ljudenhet direkt till datorns 
ljudingång måste du eventuellt konfigurera inmatningsinställningarna i 
Systeminställningarnas ljudpanel. 

Så här konfigurerar du inmatningsinställningarna i Systeminställningar:
1 Välj Apple () > Systeminställningar och klicka på Ljud.

2 Gå till ljudpanelen och klicka på knappen Ljud in.

3 Välj Linjeingång i listan med ljudenheter och dra i skjutreglaget för involym för att 
justera ljudets innivå.
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