
Verdana 
Times 
New 
Roman

Kändisar från typografins historia 
Gutenberg skapade en maskin för tryckning. Det gjorde att man kunde trycka i större 
upplagor. Den enda book vi känner till som har blivit tryckt av Gutenbert är Bibeln år 
1455.
Nicolas Jenson skapade ett typsnitt för en bibel 1477.
William Morris skapade därefter flera nya typsnitt med Jenson´s typsnitt som modell.
Även idag bygger våra fonter på deras tidigare verk.

Begrepp om mått på ett typsnitt
Versalhöjd
Accenthöjd
baslinje/uppstapel
baslinje/nerstapel
mellan baslinjerna
 
Är 12pt Times New Roman lika stor som 12pt Verdana?
Nej eftersom Verdana ser större ut än Times New Roman även om båda använder 
12pt
Verdana har ju inte en massa krusiduller därför går de 12 punkterna åt till enbart 
bokstaven så den ser större ut.
Times New Roman använde lika många punkter men eftersom endel går åt till 
svängda kanter så blir det ju mindre punkter till resten av bokstaven
alltså ser den mindre ut.

Serifftypsnitt och sansseriff
Times New Roman är Seriffer och Verdana är Sans seriffer, storleken anges i punkter 
men den heter grad i det typografiska språket.
Seriffer har lite svängd kant i hörnorna så ser lite snyggare ut.
Sans seriffer är mer raka utan krusiduller.

Hur kan man förstärka den skrivna texten?
Den skrivna texten kan man förstärka med tjockare och större text om man vill vråla 
ut något.
Man kan anpassa typsnitt efter vad man vill framhäva.
För barn kan det vara kul med någon färglad färg på bokstäver och ibland även blan-
dade färger i rubrik.

Vad ger bra läsbarhet av en text?
För att få bättre läsbarhet av en text så kan man anpassa storlek på texten men även 
ändra radavstånd och avståndet mellan bokstäverna.

Hej        Times New Roman
Hej     Verdana
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Stor och Stark
Rusar fram redo att trampa ner allt i dens väg 
Samtidigt hjälpsam och kan vara till hjälp i skogsbruk och 
som exotisk häst att rida på.
Elefanter (Elephantidae) är en familj bland däggdjuren, närmare 
bestämt av ordningen snabeldjur. Elefanterna är den enda familj 
av snabeldjur som inte dött ut.
  Familjen elefanter innefattar förutom asiatisk elefant, afri-
kansk stäppelefant och afrikansk skogselefant också mammutar 
och andra utdöda grupper tillhörande ordningen snabeldjur. De 
nu levande elefantarterna brukar benämnas egentliga elefanter. 

Beroendet kräver 200 liter vatten om dagen 
Elefanter har en kraftig snabel med vilken de kan fatta tag om 
olika saker, bland annat blad och grenar. Snabeln kan även an-
vändas för att spruta vatten på elefantens rygg när den badar.
   Elefanterna lever tillsammans i grupper av honor och ungar. 
Grupperna består av cirka 20 individer, som är sociala och har 
starka familjeband. Vuxna elefanttjurar lever ofta ensamma.

Tänderna slits ut
Elefanter har 6 uppsättningar med tänder, som an-
vänds för att mala sönder maten. När den sista upp-
sättningen tänder har slitits ut så svälter elefanten ihjäl. 
Elefantens uppgivna livslängd är ofta överdriven, mel-
lan 40 till 60 år är normalt. Den äldsta dokumentera-
de elefanten levde i Taipeis zoo och blev 78 år gammal.

Två fingrar på snabeln 
På elefanten har överläppen och nosen vuxit samman och bildar 
elefantens snabel.
 Den afrikanska elefantens snabel har två ”fingrar”, medan den 
asiatiska har ett.
 Den afrikanska kan därför fatta tag om saker med sina ”fing-
rar”, medan de indiska elefanten rullar sin snabel runt föremålet. 
 

Elefanter i krig
Elefanter har använts i ett flertal krig, däribland de puniska 
krigen. 

Krokodil töjde näsa tre meter
Enligt en afrikansk sägen fick elefanten sin långa snabel då 
en krokodil bet den i näsan och inte släppte taget förrän nä-
san blivit tre meter lång, denna berättelse har återgivits av 
bland annat Rudyard Kipling i Just så-historier från 1902.

Elefant fick huvudrollen
Elefanter har även spelat huvudrollen i ett flertal filmer och barn-
böcker, däribland Dumbo och Babar.

Maskot
Elefanten är maskot för Republikanska partiet i USA. 
 
 
Elefanter i fångenskap
Elefanter kan ses i svenska djurparker, däribland Kolmårdens 
Djurpark och Borås Djurpark.
   Aveln av elefanter i djurparker är fortfarande knapp. Sedan den 
första elefanten föddes i Europa 1902 har det fötts cirka 400 djur 
i fångenskap. Flertalet av dem som föddes före 1980 har inte 
uppnått avelsduglig ålder. Liknande statistik uppvisar Amerika 
och Asien, varför djurparkerna än idag inte är självförsörjande på 
elefanter. 
 

Tjuvjakt på elefanter
Elefanter är ett hett eftertraktat byte bland tjuvskyttar, då de-
ras betar (elfenben) har ett högt värde. Dels används dessa 
i olika hantverk, dels anses de ha medicinska effekter. 

Elefant som dvärg
Idag finns bara tre arter av ordningen snabel- eller elefant-
djur kvar. 
Man definierar ofta arter som individer som är fertila tillsam-
mans. En korsning mellan afrikansk och asiatisk elefant föddes i 
Chester Zoo i England på 1970-talet. Korsningen var en världs-
sensation, och är det fortfarande. Men denna elefant dog vid 
nio dagars ålder. Man vet alltså att de kan korsas, men inte om 
korsningen är fertil.
   Några forskare som är intresserad i kryptozoologin vill även att 
den så kallade dvärgelefanten (Loxodonta pumilio) får status som 
art men de flesta zoologer i facket motsätter sig denna önskan. Dju-
ret ska leva i den tropiska regnskogen av Gabon, Kongo och Kame-
run men det kan även vara mindre individer av skogselefant. Enligt 
alle genetiswka undersökningar som utfördes på olika individer i 
den centralafrikanska regionen finns inga indicier för en fjärde art. 
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Stor och Stark
I stor klunga rusar de fram redo att trampa ner allt i deras väg. 
Samtidigt är de hjälpsamma och kan vara till hjälp i skogsbruk och som exotisk 
häst att rida på.
Elefanter (Elephantidae) är en familj bland däggdjuren, närmare bestämt av ordningen 
snabeldjur. Elefanterna är den enda familj av snabeldjur som inte dött ut.
   Familjen elefanter innefattar förutom asiatisk elefant, afrikansk stäppelefant och 
afrikansk skogselefant också mammutar och andra utdöda grupper tillhörande ord-
ningen snabeldjur. De nu levande elefantarterna brukar benämnas egentliga elefanter. 

Beroendet kräver 200 liter vatten om dagen 
Elefanter har en kraftig snabel med vilken de kan fatta tag om olika saker, bland an-
nat blad och grenar. Snabeln kan även användas för att spruta vatten på elefantens rygg  
när den badar.
   Elefanterna lever tillsammans i grupper av honor och ungar. Grupperna består av cirka 
20 individer, som är sociala och har starka familjeband. Vuxna elefanttjurar lever ofta 
ensamma.
   Elefantens föda består av gräs, löv, frukter och små grenar och kvistar. Elefanter är 
väldigt beroende av vatten och håller sig aldrig för långt borta från ett vattenhål. Ele-
fanter äter 100 till 150 kg växtmaterial och dricker upp till 200 liter vatten per dag.  
 
   
Tänderna slits ut
Elefanter har 6 uppsättningar med tänder, som används för att mala sönder ma-
ten. När den sista uppsättningen tänder har slitits ut så svälter elefanten ihjäl. 
Elefantens uppgivna livslängd är ofta överdriven, mellan 40 till 60 år är normalt. 
Den äldsta dokumenterade elefanten levde i Taipeis zoo och blev 78 år gammal.

Två fingrar på snabeln 
På elefanten har överläppen och nosen vuxit samman och bildar elefantens snabel.  
Den afrikanska elefantens snabel har två ”fingrar”, medan den asiatiska har ett.  
Den afrikanska kan därför fatta tag om saker med sina ”fing-
rar”, medan de indiska elefanten rullar sin snabel runt föremålet. 
 

Elefanter i krig
Elefanter har använts i ett flertal krig, däribland de puniska krigen. 

Krokodil töjde näsa tre meter
Enligt en afrikansk sägen fick elefanten sin långa snabel då en krokodil bet den 
i näsan och inte släppte taget förrän näsan blivit tre meter lång, denna berät-
telse har återgivits av bland annat Rudyard Kipling i Just så-historier från 1902.

Elefant fick huvudrollen
Elefanter har även spelat huvudrollen i ett flertal filmer och barnböcker, däribland Dum-
bo och Babar.

Maskot
Elefanten är maskot för Republikanska partiet i USA. 
 
 
Elefanter i fångenskap
Elefanter kan ses i svenska djurparker, däribland Kolmårdens Djurpark och Borås 
Djurpark.
   Aveln av elefanter i djurparker är fortfarande knapp. Sedan den första elefan-
ten föddes i Europa 1902 har det fötts cirka 400 djur i fångenskap. Flertalet av dem 
som föddes före 1980 har inte uppnått avelsduglig ålder. Liknande statistik uppvisar 
Amerika och Asien, varför djurparkerna än idag inte är självförsörjande på elefanter. 
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