
Vilka begrepp använder man när man talar om mått på ett typsnitt?
H-höjd (Versalhöjd)
Å-höjd (Accen thöjd)
k-höjd (Baslinje/uppstapel)
p-höjd (Övre baslinje/ nerstapel)
x-höjd (Mellan baslinjerna)

Nämn några exempel på hur man kan förstärka den skrivna texten.
Storlek (Grad), du kan ändra storleken på typsnittet för att få det att synas bättre och du kan även använda dig av olika stilar 
(Grovlek) såsom Fet stil. Fler exempel nedan:
- Typsnittsfärg & backgrundsfärg
- Avståndet mellan olika tecken, Öka eller förminska beroende på typsnitt
- Använd dig av brusreducering

Vad ger bra läsbarhet av en text?
- Använd dig av ett typsnitt som är lätläst för ögonen ( exempel: Verdana, Myriad Pro )
- Inte för mycket text i sammanhang till det stycke du skriver
- En bra storlek som gör det enklare att läsa
- Markera nyckelord med Fet stil eller kursiv stil
- Punkt eller numrerade listor
- Använd dig av en mjuk kontrast

Nämn några kändisar från typografins historia och vad de bidragit med.
Johannes Gutenberg var den första som skapade den första tryckmaskinen med lösa tryckbokstäver. Detta skedde mitt 
under 1400 talet.

Nicolas Jenson skapade omslaget till biblen året 1477 och även hade han ett typsnitt han använde sig av som heter 
Jensons´s font. Det typsnitt som än används idag och som dom flesta känner till heter Antikva  och uppfanns år 1 471 av just 
Nicolas Jenson

Robin Nicholas & Patricia Saunders skapade år 1982 typsnittet Arial
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H-höjd (Versalhöjd)

Å-höjd (Accenthöjd)

k-höjd (Baslinje/uppstapel)

p-höjd (Övre baslinje/ nerstapel)

x-höjd (Mellan baslinjerna)

Är 12pt Times New Roman lika stor som 12pt Verdana (motivera)?
Nej varje typsnitt är unikt både i form och storlek.
Roman (12px) - Verdana (12px)

HÅkpx       HÅkpx

Vad är skillnaden mellan ett serifftypsnitt och en sansseriff? 
Seriff
- Seriff använder sig av Klackar på slutet eller tvären på varje bokstav.

San Seriff
- San Seriff har inte klackar på varken slutet eller tvären efter en bokstav



Välkommen till ALPINA funäsdalen. Med de 
höga fjällen, den djupa natursnön, den långa 
säsongen och 121 nedfarter – flest på ett 
skidpass i Sverige. Lägg till alla barnområden 
och fantastisk offpist och du har ett komplett 
skidområde där du kan välja dina favoriter. 
Läs mer här eller klicka dig vidare till funäs-
dalens största ALPINA anläggningar.

Ervidere, cotiam obuscid ilictus, fin sente, se auc-
tuam aurbistemum te tem hostruntia re duciisse-
do, ut grae noni cont, sent. La prissunum issupioc 
omnicaequit.
Equitam me tuiussa nos in se int, ute, con Itam 
de furnit vertis, se con rescerfectus aut eored iam 
condiente abut C. Solus dem ium in potemortem. 
Peri es sum tudesendam. Habero esim in remus 
publius inena, culaberum tabus inatqui derente 
telarei es conlostio, nonsum Palatio aus nosta 
videtra re autem dete cae que niquam notabem.
Mus perte nonstis? Nostem huide pracior itu-
ratina, sci porum prarem atenam. Satum tatifec 
trendiorum ommoensuliam arit; niu mo ventia re 
fue mernis hos es consus, que mora diestil veridi-
us videpse ntere, P. Sp. condiistiae, sid cotis. Ultor 
poeri ficipti convoctod aciam ad sinteritus factatro 
verum ut vivivatum sum nover ius. Scidiis trurnihic 
morum ocuperv ignatilicio mo etilibes viris se iam 
in st publicatquem octordi ssent.
Bis. Sciamedis, consilinte et vivitum sultum

Do, opopoere, quam quast audamdi narbit, 
vit. Dam publius viriocr issidellego in Itantem, 
etisuam plissentem etius cips, ceperiptem 
acchus; nos dium publicae que adhus, publis, 
cremur, con turbis confecrebem pectus senat. 
Aris omaxime que resse atus cont? Fex sum 
dicupiors culium, tem sinat. et? Obus, simores 
conondiens elicaessedo, terissum mor urordic 
terbitus confecus omnihicae temni plic fac-
tum tes itus consuliu se at iam dius, senatus 
priusquasdam avere, ut auc rei publinc eritim-
ulici terficaes sesse, utum con nentus intiamdi 
se cerestilia vilis publis amedo, cae in tellege 
rfiribe mnessu egit; essere et L. Aperei ina, ses? 
Natiquam nostemei tum tissoltores castem, 
qua Seritia es in vervituro tus, culiciam nor-
temum pritris, omnempopte, nonsimei intis 
vitus? quos ficon su mantis bon acipicaet non 
nocaecto intem Romne condaceri patudem 
mandacc ivirmis aude es eferi terris ego elis eo 
ina, qui te fuid Cati, publicus senatus ni compl. 
Alario, es curnica pernum publina trissenamei 
publici eniquemnes ad constredet? Endium 
sperfirmis oma, nequam qui tusse nost omnit 
acem am efaucon firtem vivat. Nos omnem, es 
etiaest opte es ad det porem ignarbis. Leraver 
int. Servivi liciam pubi se ala notius fin si ia L. Sci 
sus viris facci es inatis audaciorte estrarissi sed 
patilintra octum te terital iciendam tes bonerit 
icastere etilius abusse eressum quodit.
Vatquam pondius comnihina, nos conortu



Tänndalen
Habus faut in temureciam pulabun terecul icaesi et, 
constorum seretrac veret ina, nonsid foraela verunum 
tui finites cepote mus cons obserio mantermandi fue 
comnic ve, nos halicia? Nos vilius, silicup iortum ficae-
que pes? Ebatium ta, con vis es virtius, nossulintiam 
patqui pra? O tu ignocchilic fuit consumus

Ramundberget
Habus faut in temureciam pulabun terecul icaesi et, 
constorum seretrac veret ina, nonsid foraela verunum 
tui finites cepote mus cons obserio mantermandi fue 
comnic ve, nos halicia? Nos vilius, silicup iortum ficae-
que pes? Ebatium ta, con vis es virtius, nossulintiam 
patqui pra? O tu ignocchilic fuit consumus

Funäsdalsberget
Habus faut in temureciam pulabun terecul icaesi et, 
constorum seretrac veret ina, nonsid foraela verunum 
tui finites cepote mus cons obserio mantermandi fue 
comnic ve, nos halicia? Nos vilius, silicup iortum ficae-
que pes? Ebatium ta, con vis es virtius, nossulintiam 
patqui pra? O tu ignocchilic fuit consumus

Tännäskröket
Habus faut in temureciam pulabun terecul icaesi et, 
constorum seretrac veret ina, nonsid foraela verunum 
tui finites cepote mus cons obserio mantermandi fue 
comnic ve, nos halicia? Nos vilius, silicup iortum ficae-
que pes? Ebatium ta, con vis es virtius, nossulintiam 
patqui pra? O tu ignocchilic fuit consumus

Tänndalsvallen
Habus faut in temureciam pulabun terecul icaesi et, 
constorum seretrac veret ina, nonsid foraela verunum 
tui finites cepote mus cons obserio mantermandi fue 
comnic ve, nos halicia? Nos vilius, silicup iortum ficae-
que pes? Ebatium ta, con vis es virtius, nossulintiam 
patqui pra? O tu ignocchilic fuit consumus




