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Sammanfattning

Antalet typograiska klassiiceringssystem är stort, och 
idag inns det inga riktlinjer för vilket eller vilka som 
är mest rätt att använda. Detta leder till skiftande ter-
minologi som i sin tur medför komplikationer i kom-

munikationen designers emellan. Studien syftar därför 
till att undersöka om det inns ett system som skulle 
kunna fungera som standard att lära ut i svensk design- 
utbildning. En kort redogörelse för de mest kända klas-
siiceringssystemen görs, för att sedan med hjälp av 
åsikter från aktiva inom typograi- och undervisnings-
branschen värdera dem och utse det mest lämpliga att 
lära ut. Detta resulterade i en lätt reviderad version av 
klassiiceringssystemet ”Vox AtypI” – framtaget på 
1960-talet i syftet att just sätta en standard för typograisk  
klassiicering. Revideringen gjorde att systemet blev än 
mer lämpligt för dagens användare.

Vidare har en del av ett utbildningsmaterial tagits 
fram för att ge ämnet en given plats i designutbildningen,  
och för att det framtagna klassiiceringssystemet ska 
kunna läras ut på ett effektivt sätt. Detta har skett genom  
prototypdriven utveckling och så kallad Experience 
Prototyping, metoder som möjliggör en successiv för-
bättring av materialet förankrat i testpersoners upp- 
levelser. Två tester har genomförts och studien avslutas 
med att det slutgiltiga konceptet tas fram. Med tidigare 
forskning och gjord pilotstudie som stöd, har materi-
alet utformats på ett sätt som gynnar diskussion och 
interaktion. Designprocessen resulterade i en kortlek 
med tillhörande häfte där regler för tre typer av spel  
presenteras; materialet är dock utformat för att öppna 
upp för egna regler och spel. Faktorer som bildminne 
och relationella visualiseringar visade sig vara avgörande  
för  inlärningens effektivitet, och talet som högst väsen- 
tligt för att kunskapen ska fastna.

Linnea Olsen Anckers, Linköpings universitet, ITN

Abstract

The number of  typographical classiication systems is 
large, and there are currently no guidelines on which 
are most entitled to use. This leads to a shifting termi-
nology, which in turn complicate the communication 
between designers. The study therefore aims to examine 
whether there is a system that could serve as a standard 
in Swedish design education. A brief  account of  the 
most famous classiication systems are made, and with 
the help of  opinions by professionals in typography  
and teaching, the systems are evaluated to determine 
the most appropriate system to use. This resulted in 
a slightly revised version of  the classiication system 
”Vox AtypI” - developed in the 1960s with the purpose  
to set a standard for typographic classiication. The  
revision meant that the system became more appropri-
ate for today’s users.

Furthermore, a part of  an education material have 
been developed to give the typographic classiication a 
given place in the design program, and to make it pos-
sible to teach in an effective way. This has been done 
through prototype driven development and so-called 
Experience Prototyping – methods that makes a gradual 
improvement of  the material, anchored to test people’s 
experiences, possible. Two tests have been conducted, 
and the study ends with a development of  the inal 
concept. Referring to previous research and pilot study, 
the material has been designed in a way that promotes 
discussion and interaction. The design process resulted 
in a deck with attached booklet with rules, where three 
types of  games are presented. However, the material is 
designed to open up for new rules and games. Factors 
like image memory and relational visualizations turned 
out to be crucial for the effectiveness of  the learning, 
and the speech as very signiicant for the knowledge to 
be remembered.
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Förklaringar

Begrepp/företag/organisationer

Typsnitt

Idag ofta kallat teckensnitt då det inte längre handlar 
om typer. I rapporten används dock ordet typsnitt då 
detta används i större utsträckning (baserat på sökträffar 
och diskussion med branschaktiva). 

Klassiiceringssystem

Typsnitt delas in i olika klasser utifrån form eller histo-

risk kontext. Klasserna är ofta indelade i huvudgrup-

per – i rapporten kallad huvudklasser.

Serif  (seriff)

Kan även kallas klack. Det tvärstreck som avslutar 
bokstavsstapeln.

Antikva

Används ofta för typsnitt med seriffer. Används dock 
inte i rapporten då det på alla språk inte har samma 
innebörd.

Linjär

Används överlag och i rapporten som benämning på 
typsnitt utan seriffer.

Sans serif  (sans seriff)

Ett annat ord för typsnitt utan seriffer (sans= franska 
för utan).

Key Cards

Kort som används vid memoreringsövningar. Ett ord 
står på ena sidan av kortet och en förklaring står på 
baksidan.

AtypI

Association Typographique Internationale – Globalt 
forum och fokusgrupp för typograiska samfund och 
verksamheter (AtypI, 2016).

Familjen Pangea

Kommunikationbyrå baserad i Stockholm. Stort fokus 
på framtagning av nya typsnitt. (Familjen Pangea, 
2016).

Stockholms Typograiska Gille

STG samlar medlemmar i olika åldrar och yrkesroller 
för att genom studiebesök, föredrag och resor i säll-
skaplig samvaro få kunskap, information och inspira-

tion inom typograi och graisk form. (STG, 2016).

Nyckelpersoner

Indra Kupferschmid

Tysk typograf  och professor i Bonn och Saarbrück-

en. Föreläser och undervisar i typograi sedan 1997. 
Medlem i DIN-kommitén för läsbarhet och typograisk 
klassiicering

Albert-Jan Pool

Holländsk typograf  och delägare i den välkända 
designbyrån FarbTon Konzept + Design. Skapare av 
bland annat typsnittet FF DIN som blivit antaget till 
MoMA Architecture and Design Collection i New 
York.

Catherine Dixon

Designer, författare och föreläsare. Arbetar främst 
med textbaserade projekt, inklusive de typograiska 
omslagen till prisbelönta ”Great Ideas”-serien för 
Penguin Books. Skrivit en doktorsavhandling om pro-

blematiken i att beskriva typsnitt och är universitetslek-

tor på Central Saint Martins (en del av University of  
the Arts London).

Karl Erik Forsberg

Svensk graisk formgivare och typograf. Sveriges enda 
utnämnda hovgraiker. Har tagit fram monogrammet 
för Sveriges konung och var konstnärlig ledare på 
Almqvist & Wiksell samt Norstedts. Har bland annat 
skapat typsnittet Berling Antikva – det internationellt 
mest spridda och uppmärksammade svenska typsnittet. 
Instiftade Berlingpriset 1991 – ett pris som varje år 
delas ut till en framstående svensk formgivare.

Bo Berndal

Typograf  och formgivare som ick det första Ber-
lingpriset. Har arbetat som typtecknare, varit lärare 
på Skolan för bokhantverk, Graiska Institutet och 
Konstfack samt grundat annonsbyrån BIGG. 

Carl Fredrik Hultenheim

Graisk formgivare och typograf. Undervisade under 
många år i typograi på bland annat Beckmans, och 
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1. INLEDNING

Typograi har utvecklats från att ha varit en högst spe-

cialiserad fackkunskap inom boktryckar- och tidnings- 
yrket, till att – i digitaliseringens era – bli ett publikt 
och allmänt tillgängligt medium (Hill, 2009a). Det ty-

pograiska hantverket har kommit att behandlas av en 
allt vidare yrkesgrupp (redaktörer, journalister, förfat-
tare och informatörer bland annat), där många inte har 
en utbildning inom typograi. Detta är något som gör 
att många upplever otillräckliga kunskaper inför det 
jobb de ska utföra (Hellmark, 2004). Samtidigt har allt 
ler tillgång till verktygen som krävs för att skapa  och  
använda typsnitt idag; en professionell utbildning där 
speciika verktyg tillhandahålls är inte längre nödvändig  
för att varken skapa typsnitt eller använda sig av typograi.  
Tack vare tillgängligheten har också intresset att skapa 
typsnitt ökat, och många av de skolor som undervisar 
typograi har allt mer gått från den teoretiska typograin 
(så som regler och termer inom ämnet) till att behandla  
själva framtagningsprocessen, där mer fokus ligger på 
att lära sig de digitala verktygen (Highsmith, 2015a). 
Undervisningen inom teoretisk typograi har således 
fått en allt mindre roll i dagens designutbildningar – 
och många anser att det gör den typograiska kvaliteten  
i branschen godtycklig och ogrundad i teoretiska de-

signbeslut (Jury, 2006; Pettersson, 2014; Highsmith, 
2015b). Inom typograisk teori är klassiicering av olika  
typsnitt (vill säga en uppdelning efter karaktärsdrag  
eller historisk kontext) central och en av grundpelarna 
i ämnet. Kunskap om de olika klasserna ger en inblick 
i vilket formspråk som deinierar en viss tidsepok och 
vari skillnaderna typsnitt emellan ligger. Det gör på så 
sätt bland annat sökandet efter typsnitt lättare (Pohlen, 
2015). Men i och med den minskade undervisningen 
inom teoretisk typograi i stort, har således även den 
typograiska klassiiceringen fått en allt mindre plats i 
utbildningen.

Samtidigt har antalet klassiiceringssystem ökat, inte 
minst i och med alla webtjänster och applikationer  
som dykt upp – vilka många har sina egna system att 
klassiicera typsnitten på. När den individuella friheten  
som skapats i och med digitaliseringen har vuxit fram, 
har standardiserade klassiiceringssystem fått en allt 
mindre roll (Hill, 2009b). Men utan ett allmängiltigt klas-
siiceringssystem inns ingen professionell terminologi,  
och det kan bli komplikationer i kommunikationen 
branschaktiva emellan. Childers, Griscti & Leben 
(2013a) jämför det med klassiiceringen inom biologi 
och hur ineffektiva forskare skulle vara utan ett stan-

dardiserat system.

Många försök att ta fram nya standarder har gjorts, va-

rav det första kan dateras redan 1882, men fortfarande  
inns inget universellt klassiiceringssystem som tilltalar  
alla designers (Childers, T. Griscti, J. & Leben, L. 2013b). 
Vissa har slagit genom mer än andra på grund av olika 
faktorer – vilka kommer behandlas senare i rapporten. 

Det inns således två identiierade problem, där det 
första innebär ett bortfall av teoretisk typograiunder-
visning, det andra en brist på ett standardiserat klassii-

ceringssystem att lära ut i undervisningen.

1.1 Forskningsfråga

• Finns det något klassiiceringssystem som skulle vara 
applicerbart som standard i svensk designutbildning 
– och hur kan en del av ett utbildningsmaterial för att 
lära ut detta vara utformat?

1.2  Avgränsning

Studien gör inte anspråk på att ta fram ett nytt klassii-

ceringssystem, då den syftar till att undersöka de klas- 
siiceringssystem som inns idag. Dock ges utrymme för 
små förändringar i de klassiiceringssystem som inns 
om det bedöms avgörande för sin lämplighet i svensk 
undervisning. Vidare fokuserar studien på svensk utbild-

ning och diverse beslut tas således baserat på svenska  
förhållanden. Det kommer inte innas utrymme att 
behandla alla kända klassiiceringssystem som inns 
utan studien, med hänvisning till den begränsade tiden,  
redogör för de mest använda systemen.



8

2. TEORI

2.1 Diskussion kring källor

Tidigare forskning inom typograi har gjorts i tämli-
gen stor utsträckning, även om klassiiceringssystemen 
inom ämnet är betydligt mindre omskrivet inom de 
akademiska ramarna. Eftersom typograi är en förhål-
landevis praktisk disciplin anses dock den mängd litte-

ratur, debattartiklar och essäer som inns inom områ-

det som högst relevanta. Trovärdigheten värderas här 
efter författarens, och framförallt dess verks, anseende 
inom den typograiska sfären: hur citerad, omskriven 
och produktiv vederbörande är och varit. Personer som 
nämns och vars verk/åsikter varit betydande för studien 
presenteras därför under ”Nyckelpersoner”. Då foku-

set i studien ligger på svensk utbildning utgörs en för-
hållandevis stor del av använd litteratur av verk skrivna 
av svenska typografer.  

ig. 1 – Kategorisering av tidigare forskning

TYPOGRAFI (2.2.1)

TYPOGRAFISK 
KLASSIFICERING (2.2.2)

UNDERVISNING I TYPOGRAFISK 
KLASSIFICERING (2.2.5)

UNDERVISNING I 
GRAFISK DESIGN (2.2.3)

UNDERVISNING I 
TYPOGRAFI (2.2.4)

2.2.1 Typograi
Tydliga trender inom den typograiska forskningen är 
de växande möjligheterna med digital typograi (så som 
typograi på dator, läsplatta eller mobiltelefon). I och 
med den växling av medier och de nya verktyg som 
växer fram för så väl skapandet som användandet av 
typograi, ägnas stor del av forskningen åt de frågor och 
möjligheter som dyker upp i och med detta. Exempel 
på detta är Hilary Kenna (2012) som skrivit doktors-
avhandlingen A Practice-led Study of  Design Principles for 
Screen Typography – with reference to the teachings of  Emil Ruder  

Typograi och typograiska klassiiceringssystem i graisk designutbildning

2.2 Tidigare forskning

För att bryta ned den kunskap som redan inns har äm-

net delats in i de två huvudområdena ”Typograi” och 
”Undervisning i graisk design”. Dessa smalnas sedan 
av i underrubrikerna ”Typograisk klassiicering” och 
”Undervisning i typograi” – för att slutligen mötas i 
det mest speciika och för studien mest relevanta områ-

det ”Undervisning i typograisk klassiicering”.

och Bloomer, som 2014 skrev How New Technologies are  
Changing Typography: Breaking Tyranny of  Arial samt av-

handlingen New Media Typography av Otilia Armean 
(2016). Här är problemformuleringen vilka designprin-

ciper som gäller vid digital typograi och huruvida nya 
principer bör tas fram med tanke på den expanderade 
möjligheten interaktion och rörlig media medför. 
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2.2.2 Typograisk klassiicering
Inom området ”klassiicering inom typograi” diskuterar  
och problematiserar Craig Eliason övergångsformen 
och kritiken den fått som klass i ”Transitional” Typefaces: 
The History of  a Typefounding Classiication (2015). Det har 
även gjorts försök att ta fram nya klassiiceringssystem 
som syftar till att förenkla processen att välja typsnitt, 
exempel på detta är The Impact of  the Historical Develop-

ment of  Typography on Modern Classiication of  Typefaces 
av Tomisa et al (2013). Även Childers, T. Griscti, J. &  
Leben, L. (2013) tar i 25 Systems for Classifying Typography: 
A Study in Naming Frequency fram ett nytt system, vilket  
är baserat på tidigare klassiiceringar och ämnar att 
täcka in de allra lesta i ett enda system. Detta gjordes 
även med hjälp av färgkoder på de olika klasserna för 
att göra det visuellt pedagogiskt. 

2.2.3 Undervisning i graisk design
Det inns förhållandevis mycket forskning när det kom-

mer till undervisning i graisk design. I Communication 
Design Education: Could Nine Relections be Suficient? av  
Karel van der Waarde och Maurits Wroombout (2012) 
påtalas vissa yttre faktorer som gör att utbildning-

en inom graisk design bör utvecklas. Faktorerna är i  
huvudsak digitaliseringen, den stramare ekonomin,  
globaliseringen och omformningar i resurser som på-

verkar antalet studenter och lärare. Genom att observera  
och intervjua graiska formgivare sammanställer de två 
diagram som sammanfattar designprocessen – vilket i 
sin tur ska hjälpa till vid utvecklingen av utbildningarna 
inom graisk design. Huvudfokus ligger på vad som bör 
innas med i utbildningen, där typograi nämns som en 
högst väsentlig del, däremot diskuteras inte metoden att 
lära ut det på något sätt. 

Cyndi Wiley (2014) kritiserar i Teaching, connecting, and 
having fun: The interplay between empathy, play, and comics in 
graphic design higher education lertalet designutbildningar  
som använder videotutorials som inlärningsmetod.  
Enligt författaren uppskattar de allra lesta studenterna 
en kommunikativ inlärningsprocess mellan lärare och 
student, och ett kreativt och lekfullt undervisningssätt i 
en kollektiv miljö underlättar inlärningen betydligt. 

Även Salman Alhajri (2013) tar upp vikten av att lyfta 
fram kreativiteten i graiska design-utbildningar i Deve-
loping a Pedagogical Model to Enhance and Assess Creativity 
in Omani Graphic Design Education, vari han belyser den 
problemlösande delen i designarbetet. Enligt författaren  
råder det brist på just kreativitet i utbildningarna vil-
ket gör att de inte håller måttet. Studien var gjord på  
designutbildningar i Oman och är således inte bokstav-

ligt översättningsbar till svensk designundervisning, 
men relevant som en trendidentiikation. 

2.2.4 Undervisning i typograi
Även här är den digitala typograin ett genomgående 
tema; exempel på detta är André och Hersch (1993) studie  
Teaching Digital Typography vilken behandlar ”Didot Pro-

ject” – ett treårigt projekt med målet att ta fram en 
europeisk läroplan för undervisning i digital typograi.  
De ger bland annat en rad förslag på bibliograi att  
inkludera i studielitteraturen, dock är det inte så stort  
fokus på klassiicering inom typograi. Sang-Duck 
(2010) skrev Typographic Composition Focusing on Design 
Methods i Pedagogy, en fältstudie som tar upp problema-

tiken i att graisk designstudenter tycks ha bristande 
kunskaper i hur typograi kan användas som design- 
element, och att det leder till ett improduktivt arbetssätt. 
Studien syftar till att undersöka huruvida ett undervis-
ningssätt kan åtgärda problemet – något han påstår sig 
lyckas göra med hjälp av ett fem-stegs-program. Detta 
går ut på att först läsa ren fakta, sedan diskutera faktan i 
relation till typograiska exempel, för att slutligen expe-

rimentera och tillämpa på en egen design. 

2.2.5 Undervisning i typograisk klassiicering
Amic (2010) undersöker i ”Outcomes-Based Teaching and 
Learning in Design Education: New approach to enhance stu-

dents learning for better design outcomes” huruvida man kan 
applicera s.k. ”Outcomes Based Approach” (OBA) på 
en designutbildning. Generellt kan OBA beskrivas som 
en mer studentcentrerad undervisningsmetod,  där mer 
interaktivitet och diskussion uppmuntras, till skillnad 
från den traditionella som kan ses som lärarcentrerad. 
Här görs en fältstudie på just typograiundervisning 
för att göra en jämförelse mellan klassiska individuella 
studier och agerande med tävling, lek och diskussioner. 
Gruppen skulle lära sig typograisk historia med fokus 
på de olika typklasserna, för att sedan designa en typo- 
graisk afisch i syfte att relektera över de lärdomar de 
fått. Resultatet visade en tydlig skillnad där kunskapen 
efter den senaste inlärningsmetoden var betydligt större. 
Amic:s slutsats var att ett aktivt, praktiskt och kollektivt 
undervisningssätt är att föredra framför klassiska indi-
viduella studier när det kommer till designutbildningar.

2.2.6 Sammanfattning av tidigare forskning
Det inns två tydliga trender. Inom typograi i stort är 
forskning kring digitala möjligheter och hur de påver-
kar oss idag den tydligaste trenden. Den andra trenden 
inns inom undervisning ända från det breda området 
”graisk design” ner till det betydligt smalare ”typo- 
graisk klassiicering”, där en genomgående uppfattning  
är att det bör ske genom kreativa sessioner i en lekfull 
miljö tillsammans med andra. 
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2.3 Klassificeringssystem

Klassiiceringssystemen är inhämtade från sina ur-
sprungskällor med undantag för SIS och Vox AtypI där 
en sådan dokumentation är obeintlig eller mycket svår 
att få tag på. Dessa har därför hämtats från sekundära 
källor, men med kravet att de inns representerade på 
detta sätt på minst två ställen för att den interna validi-
teten ska upprätthållas. Figurerna är sammanställda av 
författaren själv för att ge en översiktlig och samman-

hållen bild av alla system. Varje huvudklass har en färg, 
de utan färg har ingen speciicerad huvudklass.

VENETIAN

A

A

A
A

FRENCH

DIDONE

SLAB

GROTESK

SCRIPT

HAND-
WRITTEN

ROMAN
 VARIANTS

FRAKTUR

ROTUNDA

TEXTURA

A

A
A

SCHWABACHER

TRANSITIONAL

SERI
F

B
L
A
C
K
L
E
T
T
E
R

ig. 3 – Baserat på DIN 16518 ”Classiication of  Types”, 
1964. (German Institute for Standardization, 2016)

2.3.1 Vox
Maxemilien Vox utvecklade sitt klassiiceringssystem i 
början av femtiotalet. Vox skapade ler kategorier där 
en del klassiiceras efter historiska aspekter, medan an-

dra efter rent formmässiga. Vox-systemet är ett av de 
mest kända systemen idag, och så väl Storbritannien 
och Tyskland som Sverige hade detta som utgångs-
punkt när respektive lands standarder sattes (Pohlen, 
2015; Berndal, 1990) (se 2.3.2 DIN 16518, 2.3.3 British 
Standard, 2.3.4 Svensk industristandard). Detta system har 
en en-plan-struktur, även om lera av kategorierna skul-
le kunna placeras under en övergripande rubrik (främst 
vad gäller typsnitt med seriffer).

VENETIAN

A

A

A

A

A

A

A

A
GARALDE

REALE

DIDONE

MECANE

LINEALESCRIPT

INCISES

MANUAIRE

FRACTURE

A

ig. 2 – Baserat på skiss av Maxemilien Vox (Typefonderie, 
2014)

2.3.3 British Standard (BSI)
British Standards Institution (BSI) är en tjänstelevrantör 
för företag i 172 länder världen över och har således ett 
förhållandevis stort inlytande (The British Standards 
Institution, 2016). De satte det standardiserade klassi-
iceringssystet för Storbritannien år 1967, vilket även 
det var baserat på Vox-systemet (Dixon, 2008). I detta 
klassiiceringssystem inns ingen kategori för gotiska 
bokstavsformer, vilket troligen beror på ett avvisande 
på grund av det tyska ursprunget (Childers, T. Griscti, 
J. & Leben, L. 2013) 

2.3.2 DIN 16518
1964 satte The Deutsche Industrie Normung (DIN) 
standarden för typograisk klassiicering i Tyskland 
(German Institute for Standardization, 2016). Denna 
är baserad på Vox-systemet, men här används under- 
kategorier. Dessutom har de gotiska bokstäverna  
(blackletters) kategoriserats i högre grad då dessa har ett 
tyskt ursprung och var litigt använt i landet (Childers, 
T. Griscti, J. & Leben, L. 2013). 
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A
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A



REPRODUKT
A

ig. 5 – Baserat på SIS (Berndal, 1990; Hellmark, 1997). 

A

A

A

GARALDE

GLYPHIC

DIDONESCRIPT

GRAPHIC
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AHUMANIST

HUMANIST

CLASSICAL

M
O
D
E
R
N

C
A
L
L
I
G
R
A
P
H
I
C
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IN
EA

LA
A

A

A

GROTESQUE
A

GEOMETRIC

BLACKLETTER

A
A

TRANSITIONAL

MECHANISTIC

NEO-
GROTESQUE

ig. 6 – Baserat på Vox AtypI (Childers, T. Griscti, J. & 
Leben, L., 2013; Typographie & Civilisation, 2006)

2.3.4 Svensk industristandard (SIS)
Svensk industristandard är baserad på Maxemilian Vox:s  
system från 1954 men har en utvecklad del för så kall-
lade ”displaytypsnitt”. Det förekommer ofta en kombi-
nation av detta klassiiceringssystem och Hultenheims 
system (se 2.3.7 C. F Hultenheim) i svensk undervisning 
(Berndal, 1990; Hellmark, 1997; Bergström, 2012). 

A

A

MODERN

A
HUMANIST

HUMANIST

SERIF

S
A
N
S

A
A

GEOMETRIC

A

TRANSITIONAL

TRANSITIONAL SLAB

ig. 7 – Baserat på Ellen Lupton:s system (Thinking With 
Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors & 

Students, 2004)

2.3.5 Vox AtypI
År 1964 – samma år som den tyska standarden sattes 
– utvecklade Association Typographique Internationale  
(AtypI) Vox-systemet i syfte att skapa ett universellt 
standardiserat system. Det här är idag fortfarande ett 
mycket använt klassiiceringssystem inom typograi. 

2.3.6 Ellen Lupton
Systemet skapades av Ellen Lupton 2004 när hon 
skrev boken Thinking With Type: A Critical Guide for  
Designers, Writers, Editors & Students. Hon delade in det 
i två huvudrubriker och sju underrubriker som både  
refererar till den historiska aspekten som den form- 
mässiga. De två huvudrubrikerna har snarlika under- 
kategorier vilket gör den logisk att förstå. Hon utesluter 
helt display- och kalligraiska typsnitt (Lupton, 2004) 

A

AA

A

GARALDE

DIDONE

SLAB

LINEALE

SCRIPT

GLYPHIC

GRAPHIC

A

A

A
TRANSITIONAL

HUMANIST

A

ig. 4 – Baserat på BS 2961:1967 ”Typeface Nomenclature 
and Classiication”, 1967 (The British Standards Institution, 

2016)

Här lades underkategorier till ursprungssystemet, och 
klassen ”Modern” täcker både serifftypsnitt och linjä-

rer, och har två underrubriker. (Pohlen, 2015)
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A
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MANIPULATED
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ig. 9 – Baserat på Catherine Dixon:s system (Describing 
Typeforms: A Designer’s Response, 1995) På grund av det höga 

antalet kategorier har det här delats in i tre delar.

2.3.8 Catherine Dixon 

Catherine Dixon tog 1995 fram ett förslag på klassi-
iceringssystem som ämnade fylla ut det tomrum som 
fanns gällande display-typsnitt. Hon såg en rad problem 
i tidigare klassiiceringssystem och menade att de inte 
täckte alla de teckensnitt som inns idag. Klassiice-

ringssystemet var ett förslag och hon såg det inte som 
färdigt, men det används och är väl känt inom de typo-

graiska kretsarna. (Dixon, 2008; Pool, 2011) 

2.3.7 Carl Fredrik Hultenheim
Carl Fredrik Hultenheim är en svensk typograf  som 
haft stor inverkan på den svenska typograisfären  
(Pettersson, 2006). 1995 fastställde han ett klassiice-

ringssystem som idag är vanligt förkommande i svensk 
undervisning; ofta förekommer dock viss variation i  
utförandet där klassiiceringen är grundad i systemet 
snarare än att vara en direkt återgivning. (Hellmark, 
1997; Bergström, 2012; Berndal, 1995) Svenska typo-

grafer beskriver ofta Hultenheims klassiicering som 
den bästa, där exempelvis Bo Berndal (1995) skriver att 
det är ”den för närvarande enda riktigt genomtänkta 
klassiiceringen”. 

A

SKRIPT

PRIMFORM

PRIMFORM

PRIMFORM

VERTIKAL

LINEARNEOFORM

DIAGONAL

DIAGONAL-
FORM

DI
AGO

NALANTIKVA
VERTIK

A
L
A
N
T
I
K
V
A

L
I
N
E
A
R
A
N
T
I
K
V
A

S
A
N
S
 
S
E
R
I
F

A
A

A

A

AA

A

A A

A

LINEAR-
FORM

VERTIKAL-
FORM

GEOMETRISK

HUMANISTISK

ig. 8 – Baserat på C.F. Hultenheim:s system (Ateljé Land-

graff, 2003)
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2.4 Inlärningsteorier

Då studien ämnar resultera i ett utbildningsmaterial be-

döms teorier gällande inlärning, minnet och bildens roll 
i frågan som relevanta att undersöka. På så sätt kan ti-
digare framforskad kunskap bidra till att materialet blir 
effektivt och anpassat för sitt syfte. 

2.4.1 Blooms taxonomi
För att materalet ska utformas på ett sätt som möjlig-

gör en djupare kunskapsnivå undersöks vad olika typer 
av kunskaper innebär, hur de yttrar sig och vilka steg  

Komma ihåg ren fakta

Kunna förklara området med 
egna ord

Använda kunskapen i sin 
kontext

Se delarna av sammahanget 
för att förstå helheten

Sätta samman de olika delarna för 
att skapa nya strukturer

Kunna bedöma användning, ta 
ställning, relatera och avgöra

Fakta

Förståelse

Tillämpning

Analys

Syntes

Värdering

ig. 10 – Baserad på Bloom:s taxonomitrappa (The Taxonomy of  Educational Objectives, Handbook One, ss.201) Modellen är 
omgjord utan att innebörden förändrats.

som krävs för att den djupare kunskapen som fastna. 
Utifrån detta sätts mål för vad materialet ska ge för typ 
av kunskap beroende på hur djupgående den förväntas 
vara. Här används Blooms taxonomi – ett vedertaget 
verktyg som visar på de olika stegen i lärandeprocessen. 
Den används just för att anpassa och designa undervis-
ningen efter vilka kunskapsmål som inns. Genom att 
ha en insikt i de olika nivåerna är det lättare att utforma 
designen för att stimulera de sinnen som krävs för res-
pektive nivå. Nivåerna är uppbyggda som en pyramid, 

där baskunskapen innebär ”Fakta” – att kunna memo-

rera, och den högsta nivån består av ”Värdering” – att 
kunna bedöma, jämföra och avgöra kvalitet. Det ger en 
uppfattning om vad en viss nivå av kunskap innebär – 
vad som är grundlig respektive djup kunskap, och är 
på så sätt fördelaktig att använda sig av när lärandemål 
sätts upp. (Vanderbilt University, 2016)

2.4.2 Baddeley och Hitch:s Working Memory 
Model
För att vidare få en inblick i hur minnet fungerar an-

vänds Baddeley och Hitch:s teorier om arbetsminnet 
(tidigare kallat korttidsminnet). Dessa innebär att det, 
när information lagras i hjärnan, sker en indelning be-

roende på vilken typ av information som lagras. Arbets-
minnet består av en ”Central Executive” som, förutom 
att den hanterar kognitiva uppgifter som problemlös-
ning, kontrollerar och koordinerar all information i de 
olika underkategorierna. Dessa består av:

Linnea Olsen Anckers, Linköpings universitet, ITN

• Den fonologiska loopen (phonological loop)
Detta är delen som hanterar talad och skriven infor-
mation – exempelvis att komma ihåg ett telefonnum-

mer. Detta i sin tur består av två kategorier:
Fonologiskt minne (inre örat) (phonological store) 
Kopplat till uppfattningen av tal och bevarar infor-
mationen i talform (ord). 
Artikulerad kontroll (inre rösten) (articulatory control) 
Kopplat till det egna talet (produktionen av ord). An-

vänds när informationen från det fonologiska min-

net omvandlas till egna ord.

• Det visuell-spatiella skissboken (inre ögat) 
(visuo-spatial sketchpad)  
Sparar och processar information i en visuell och/ 

eller rumslig form. Används exempelvis vid navigering. 

• Den episodiska bufferten (episodic buffer) 
Agerar som ”back-up” och kommunicerar med både 
långtidsminnet och arbetsminnet.

(McLeod, 2012)
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ig. 11 – Baserad på Baddeley och Hitch:s Working Memory Model (Uppdaterad av Baddeley 2000) (The Episodic Buffer: A New 
Component of  working memory? ss. 421) Modellen är omgjord utan att innebörden förändrats.

ig. 12 – Baserad på The Learning Pyramid (The Peak 
Performance Center – The Learning Pyramid, 2012). 
Modellen är omgjord utan att innebörden förändrats.

2.4.3 The Learning Pyramid
Förutom vilken typ av kunskap som är grundlig respek-

tive djup (som tas upp i 2.4.1 Blooms taxonomi) under-
söks vilken typ av undervisning som har forskats fram 
som effektiv. Här har The Learning Pyramid – fram-

ställd av National training Laboratories i Betel, Maine 
– använts. Den illustrerar olika inlärningssätt och deras 
effektivitet. Procentantalet visar på hur mycket kunskap 
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som lagras för varje inlärningsmetod. Pyramiden visar 
att de aktiva metoderna diskussion, tillämpning och att 
lära ut till andra är betydligt mer effektivt än de passiva 
inlärningsmetoderna. Så fort studenten blir involverad 
ökar upplevelsen av relevans, och när ler sinnen an-

vänds fastnar kunskapen lättare i minnet. (The Peak 
Performance Center, 2012)
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3. METOD

ig. 13 – Metodens övergripande upplägg

Linnea Olsen Anckers, Linköpings universitet, ITN
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3.1 Pilotstudie

En pilotstudie gjordes för att undersöka vilket typ av 
undervisningsmaterial som uppskattas och anses effek-

tivt av svenska studenter. Denna syftar till att ligga till 
grund för framtagningen av utbildningsmaterialet. (se 
Bilaga 1. Pilotstudie)

3.2 Förstudie

3.2.1 Insamling av data
Både åsikter från branschaktiva, litteratur och tidigare 
forskning används för att få fram en diskussion, men 
samtidigt undvika allt för ensidiga och rent personliga 
åsikter. 

3.2.1.1 Beintliga klassiiceringssystem

Då den första delen av studien syftar till att deiniera  
ett klassiiceringssystem som lämpar sig bäst som stan-

dard i svensk utbildning, har en datainsamling som  
ger insikt i vilka klassiiceringssystem som inns gjorts. 
Här presenteras endast de mest kända för att inte göra 
studien allt för omfattande. Research har gjorts i litte-

ratur och forum för branchaktiva, samt i kurslitteratur  
för svenska universitet. På så sätt görs en jämförelse  
mellan studenters underlag och vad som anses relevant 
idag. Syftet är främst att utgå från relevans i branschen, 
men hänsyn måste tas till vad som används i utbildningen  
idag för att det på ett enkelt sätt ska bli implementerbart 
i den svenska undervisningen. För de identiierade klas-
siiceringssystemen, se 2.3 Klassiiceringssystem.  

3.2.1.2 Svensk undervisning

Kvantitativ data gällande studielitteratur samlas in från 
de svenska universitet och högskolor som undervisar 
i typograi. Datan hämtas från respektive utbildnings-
programs litteraturförteckning. Genom att studera lit-
teraturen som används görs en undersökning av vilka 
klassiiceringssystem som lärs ut via studielitteraturen. 
Detta då hänsyn måste tas till vad som används i utbild-

ningen idag för att det på ett enkelt sätt ska bli imple-

menterbart i den svenska undervisningen

3.2.1.3 Diskussionsgrupp

Den kvantitativa datan hämtad från svensk undervis-
ning kompletteras med kvalitativ sådan. Klassiicerings-
systemens kvaliteter diskuteras i en diskussionsgrupp 
bestående av branschaktiva på Linköpings universitet.
Diskussionsgrupper är enligt Hennink och Leavy 
(2014) ett effektivt sätt att få en djupare inblick i speciika  
personers uppfattning kring ett visst område, i detta fall 

klassiiceringssystemen inom universitetssfären. Här 
ligger därför störst fokus på undervisningsaspekten.
Gruppen bestod av de två på universitetet undervisande  
i ämnet, och en som inte undervisar i det men är kunnig 
inom så väl typograi som undervisning. Hennink och 
Leavy (2014) påtalar att det i kvalitativa diskussions-
grupper, till skillnad från kvantitativ datainsamling, är 
personernas relevans för studien som är viktigare än an-

talet – varför den tämligen lilla gruppen på tre personer 
ändå anses som relevant. Den leddes av en moderator 
och samtalet spelades in, något som rekommenderas 
för att ingen information ska gå förlorad (Traynor, M. 
2015). 

Sessionen avslutas med att kriterier för vad ett fram-

gångsrikt klassiiceringssystem bör uppfylla tas fram.

3.2.1.4 Intervju

För att få en inblick i verksamma typografers uppfatt-
ning hålls en intervju med en branschaktiv inom byrå- 
sfären (Familjen Pangea). Personen är även aktiv inom 
den typograiska intresseorganisationen Stockholms ty-

pograiska gille. Här är huvudfokuset användningen av 
klassiiceringssystemen typografer emellan. Intervjun 
var en så kallad semistrukturerad intervju, vilket inne-

bär att man utgår från frågeområden snarare än exakta 
frågor (se bilaga 4 – Intervjuunderlag). Detta för att den 
intervjuade ska få möjligheten att styra samtalet själv 
för att så mycket information som möjligt kan komma 
fram (Hedin, A. 1996).

Intervjun avslutas med att kriterier för vad ett fram-

gångsrikt klassiiceringssystem bör uppfylla tas fram. 

3.2.1.5 Webforum och bloggar

Vidare granskas diskussioner och åsikter framförda 
på webforum och bloggar. Detta görs för att få med  
insatta personers uppfattningar och få en inblick i  
diskussionen och rådande trender som inns inom ämnet  
idag. Den huvudsakliga datan har hämtats från forumet  
för intressegruppen ”Type Classiication Special  
Interest Group” bestående av medlemmar i AtypI  
Forumet är även förlängt till en epost-diskussion. Data 
har även samlats in från bloggen ”Kupferschrift” – driven  
av typografen och professorn Indra Kupferschmid  
(Kupferschrift, 2016). För att studien ska uppnå så hög 
intern validitet som möjligt (att den överensstämmer 
med verkligheten) (Mälardalens högskola, 2016) har 
mailkorrespondens utbytts med Indra Kupferschmid 
för att bekräfta och/eller utveckla kommentarerna  
yttrade i forum och blogg. 
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3.2.2 Analys av insamlad data
Kriterier för vad ett framgångsrikt klassiiceringssystem 
bör uppfylla tolkas utifrån den insamlade datan från 
webforum och bloggar. Dessa jämförs med kriterierna 
framtagna av diskussionsgruppen och intervjun, för att 
vidare sammanfogas till en, av författaren tolkad, lista 
på kriterier som svarar mot de huvudsakliga uppfatt-
ningarna. De identiierade klassiiceringssystemen ställs 
sedan mot kriterierna för att en kvantitativ bedömning 
av vilka klassiiceringssystem som möter lest av dessa 
ska kunna göras. 

3.2.3 Utsortering
Utifrån analysen görs en utsortering där det mest läm-

pade klassiiceringssystemet tas fram. Med hänsyn till 
risken för att det inte inns något klassiiceringssystem 
som lämpar sig som standard i svensk utbildning, kan 
smärre förändringar göras på beintliga system för att 
anpassa sig för ändamålet. Detta kräver dock tydliga  
belägg baserade på den insamlade datan och görs bara 
om det är en liten förändring som gör uppenbar skillnad.  
Detta då syftet med studien inte är att ta fram ett nytt 
system, utan att undersöka de som inns för att imple-

mentera i ett utbildningsmaterial. 

3.3 Designprocess

När urvalet av ett klassiiceringssystem gjorts påbörjas 
designprocessen för att utveckla utbildningsmaterialet, 
vilken är baserad på empiri från tidigare forskning (se 
2 Teori) samt resultat från en tidigare gjord pilotstudie 
(se bilaga 1 – Pilotstudie). Pilotstudien visade att de in-

teraktiva metoderna i form av så kallade Key Cards och 
online-test/applikation var betydligt mer populära än 
att använda de passiva medierna text och ilm. Detta 
bekräftas även av tidigare forskning (se 2.2.3 Under-
visning i graisk design och 2.2.5 Undervisning i typograisk 
klassiicering), varför utbildningsmaterialet utformas som 
ett interaktivt material som kräver diskussion, lek eller 
tävling. Allra populärast var den analoga metoden Key 
Cards, och materialet kommer därför vara analogt. 

Designprocessen är sammansatt av tre beintliga de-

signmetoder vilka beskrivs nedan: 

3.3.1 Clark och Lyons visuella designmodell
Clark och Lyons presenterar i sin bok Graphics for Lear-
ning: Proven Guidelines for Planning, Designing, and Evalua-

ting Visuals in Training Materials (2010) en visuell design-

modell att utgå från vid framtagning av designmaterial 
för undervisning. De har satt upp fem iterativa steg som 
ämnar göra framtagningen så effektiv som möjligt utan 
att missa någon aspekt.

Modellen visar att det första steget är att klargöra vilka 
mål man har med undervisningsmaterialet: ska det in-

formera, motivera, ge kunskap som innebär problem-

lösning? Nästa steg är att relektera över vilken kontext 
materialet kommer användas i: tidigare kunskapsnivå, 
vilka omgivningar används det i, vilket medium ska an-

vändas och vilka pragmatiska aspekter måste man för-
hålla sig till (så som budget och graisk proil)? Steg tre 
innebär att samla in innehåll för att relektera över de 
rent visuella aspekterna, där designbeslut så som text, 
layout, navigering och dekorativa element är av stor 
vikt. Steg fyra innebär att relektera över hur designen 
på bästa sätt svarar mot kontexten, vill säga omgivning 
och målgrupp. Här ger Clark och Lyons rekommenda-

tioner baserade på tidigare forskning. De för studien 
relevanta rekommendationerna utgår från en kontext 
som innefattar mycket memorering. Dessa lyder: 

• Använd visuell kodning för att rikta uppmärk-
samhet
Använd utåtstickande element för att visa vad som är 
relevant att lägga på minnet.

• Erbjud minnesstöd under och efter träningen
När memorering är viktig är upprepning essentiell, 
därför är någon slags sammanfattning under och ef-
ter inlärningen fördelaktig.

• Undvik alltför mycket detaljer 
Detaljer som inte är nödvändiga för informationen 
distraherar och tar uppmärksamhet från det viktiga.

Linnea Olsen Anckers, Linköpings universitet, ITN

ig. 14 – Baserad på Clark och Lyons visuella designmodell 
(Graphics for Learning: Proven Guidelines for Planning, De-
signing, and Evaluating Visuals in Training Materials, ss 33). 
Modellen är omgjord utan att innebörden förändrats.
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ig. 15 – Designprocess (sammanslagning av 2.4.1 Clark och 
Lyons visuella designmodell, 2.4.2 Prototypdriven utveckling 
samt 2.4.3 Buchenau och Fulton Suri:s metod Experience 

Prototyping)

Deiniera mål

Identiiera kontext

Designbeslut

Matcha design 
med kontext

Matcha design 
med mål & innehåll

- LoFi-skisser

- HiFi-skisser

Experience prototyping 

Experience prototyping 

Bearbetningsfas

Detaljeringsfas

Konceptfas

3.3.2 Prototypdriven utveckling
Mattias Arvola (2014) beskriver i Interaktionsdesign och 
UX – om att skapa en god användarupplevelse användandet  
av protoyper som ett effektivt sätt att tidigt i design-

processen undersöka hur den framtida designen kom-

mer gestalta sig. Han deinierar två nivåer på skisserna:  
LoFi-skisser och Hi-Fi-skisser. Lo-Fi-skisserna görs 
i ett tidigt stadium på exempelvis papper med en låg 
detaljeringsgrad, och HiFi-skisserna görs med högre  
detaljeringsgrad så likt slutresultatet som möjligt. 

Arvola delar in designprocessen i tre faser: koncept- 
fasen, bearbetningsfasen och detaljeringsfasen. I kon-

ceptfasen deinieras målen och grundidéerna utformas.  
I bearbetningsfasen görs de första skisserna på designen  
och idéerna från konceptfasen får en form. Bearbet-
ningsfasen utvecklas därefter in i detaljeringsfasen, där 
mer verklighetstrogna och utförliga prototyper görs. 
(Arvola, 2014)

3.4 Utvärdering

3.4.1 Experience Prototyping 
Marion Buchenau och Jane Fulton Suri (2000) beskriver 
i Experience Prototyping just metoden Experience Proto-

typing, ett sätt att undersöka och värdera designidéer. 
Detta innebär att, tillsammans med en försöksgrupp, 
testa produkten för att undersöka användarupplevelsen.  
De menar att det är ett effektivt verktyg för att så väl 
förstå användarupplevelsen, utforska designidéer och 
kommunicera designkoncept. Detta går ut på att efter-
likna den för designen slutliga situationen så likt som 
möjligt för att identiiera problem och svårigheter men 
även positiva aspekter. Här sker en objektiv observation 
från designern, och i slutet är en diskussion viktig för 
att så mycket som möjligt av deltagarnas upplevelser ska 
kunna identiieras. (Buchenau och Fulton Suri, 2000)

3.5 Sammansatt designmodell

Clark och Lyons visuella designmodell används såle-

des för att relevanta aspekter inte ska förbises, Arvola:s  
prototypdrivna utveckling för att designprocessen på ett 
tydligt sätt ska ha möjlighet att utvecklas, och  Buchenau  
och Fulton Suri:s Experience Prototyping används för 
att materialet ska bli förankrat i slutanvändningen på 
bästa sätt. 

Sista steget innebär en relektion av vilka metoder som 
på bästa sätt förmedlar innehållet för att uppnå  målen. 
Även här inns rekommendationer baserade på tidigare 
forskning, vilka de för studien relevanta lyder:  

• Visualiseringar som stämmer överens med dess 
ändamål underlättar inlärningen och vice versa
”Dual encoding” – enkelt sagt en kombination av 
ordbaserad och textbaserad information är lättare att 
komma ihåg än om bara en av informationstyperna 
används, då det triggar ler delar av hjärnan.

• Illustrationer som visar på relationer kan under-
lätta djupare inlärning
Om målen är att ge en djupare kunskap är visuali-
seringar av relationer en effektiv metod, exempelvis 
diagram, tidslinjer och jämförelser.
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3.5.1 Designprocess 1 

3.5.1.1 Konceptfas

Inledningsvis sätts mål för vilka kunskaper som önskas  
uppnås. Målen sätts utifrån Blooms taxonomi (2.4.1 
Blooms taxonomi) men har också förankring i åsikter som 
kommit fram i den insamlade datan. Här redogörs även 
för den kontext som materialet kommer användas i (se 
3.3.1 Clark och Lyons visuella designmodell) 

3.5.1.2 Bearbetningsfas

Här skapas skisser med övergripande designbeslut – så 
som innehåll, layout och designelement (se 3.3.1 Clark 

och Lyons visuella designmodell). Två olika varianter görs ut-
ifrån det i förstudien framtagna klassiiceringssystemet. 

3.5.2 Utvärdering 1

3.5.2.1 Experience Prototyping 1

LoFi-skisserna testas på en försöksgrupp utan tidigare 
kunskap inom typograisk klassiicering. Detta eftersom 
det är den mest kritiska målgruppen att designa ett lätt-
förstått material för. Syftet är att undersöka den peda-

gogiska aspekten – förstår man upplägget, är det logiskt 
uppbyggt, inns väsentliga delar med? Enligt Wærn,  
Pettersson och Svensson (2004) är terminologitest ett 
praktiskt sätt att utvärdera huruvida ett utbildnings-
material är framgångsrikt. Vidare menar de att bild-

test är en effektiv metod för att utvärdera bildbaserad 
inlärning. Med bildtest menas att en bild visas för att 
testpersonen ska svara på en fråga gällande bilden.  
För att en utvärdering av designen ska vara möjlig  
ställs därför kontrollfrågor före och efter test- 
omgången (se bilaga 2 – Frågeformulär). I slutet följer  
en diskussion där testpersonerna har möjlighet att  
presentera sina åsikter gällande spelet.

3.5.2.2 Sammanställning

En sammanställning görs och resultaten från kontroll-
frågorna ställs mot målen som sattes upp för testom-

gången.

3.5.3 Designprocess 2

3.5.3.1 Detaljeringsfas

HiFi-skissser tas fram. Dessa är baserade på en djupare 
relektion över hur designen svarar mot kontext, mål-
grupp och mål (se 3.3.1 Clark och Lyons visuella designmo-
dell), i kombination med resultat och kommentarer från  
Expereience Prototyping 1. 

3.5.4 Utvärdering 2
3.5.4.1 Experience Prototyping 2

HiFi-skissen testas på försöksgruppen för att en värde-

ring av huruvida materialet är framgångsrikt ska kunna 
göras. Sessionen avslutas med samma kontrollfrågor 
som ställdes vid Experience Prototyping 1. 

3.5.4.1 Sammanställning

En sammanställning görs och resultaten från kontroll- 
frågorna ställs mot målen som sattes upp för test- 
omgången. 

3.5.5 Designprocess 3
3.5.5.1 Slutgiltigt koncept

Baserat på tidigare testomgångar tas det slutgiltiga kon-

ceptet fram 

4. GENOMFÖRANDE

4.1. Förstudie

4.1.1 Insamlad data
Nedan följer insamlad data om i vilken utsträckning 
de identiierade klassiiceringssystemen (se 2.3 Klas-
siiceringssystem) används och åsikter om dem, vilken är 
inhämtad från studielitteratur, en muntlig diskussions-
grupp och en intervju. 

4.1.1.1 Svensk undervisning

På fyra av de största svenska universiteten/högskolor-
na som undervisar typograi används litteratur av Bo 
Berndal, Bo Bergström, Christer Hellmark, Robert 
Bringhurst och Ellen Lupton (Umeå Universitet, 2016; 
Linköpings Universitet, 2016; Mittuniversitetet, 2016; 
Konstfack, 2014). Berndal hänvisar till den svenska 
industristandarden, men nämner Hultenheims system 
och beskriver det som ett, egentligen, bättre klassiice-

ringssystem (Berndal, 1990). Både Hellmark och Berg-

ström hänvisar helt och hållet till Hultenheims sytem 
(Hellmark, 1997; Bergström, 2012). Både Bringhurst 
och Ellen Lupton har sina egna framtagna system 
(Bringhurst, 2005; Lupton, 2004). 

4.1.1.2 Diskussionsgrupp

Då fokuset i diskussionsgruppen låg på undervis-
ningsaspekten deinierades mål för vad en student bör 
lära sig genom studier av klassiiceringssystem. Samtliga 
ansåg att syftet är att ge studenten en terminologi för att 
kunna kommunicera med kunder och kollegor. Vidare 
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Även en indelning för ”Blackletters” ansågs önsk-

värt då de är en väsentlig del av kulturhistorien, något  
som DIN 16518 är det enda systemet att inkludera 
(dock bedömdes det inte representativ i övrigt). Under-
kategorierna på ”Blackletters” anses dock inte som lika 
viktiga som exempelvis serifftypsnittens, varför olika 
djup på systemet ansågs vara en rimlig lösning. 

Kriterierna för ett väl fungerande system löd:
• Heltäckande  (innehåller typsnitt med seriffer, utan 

seriffer, ”Blackletters” och ”Display” med under- 
kategorier för samtliga, dock inte nödvändigtvis för 
Blackletters) 

• Har inga ”Problems”-kategorier (Tecken på ett 
bristande system)

• Klasserna har förklarande namn (Exempelvis  
”Serif ” och ”Sans serif ”)

4.1.1.4 Webforum och bloggar

Resarch i elektroniska dokument så som forum och 
bloggar visar på en genomgående uppfattning att det 
inns en viss problematik kring de klassiiceringssystem 
som inns att tillgå. Indra (2012) menar att detta beror 
på ett problem som grundar sig långt tillbaka:

I found that the historic ones [namn på klassiiceringar; min 
anm.] can cause quite some confusion among beginners. What 
makes a brand new font an Old Style typeface and one from 
1790 a Modern? Or what does Humanist, Renaissance and Ga-

ralde mean here anyway? 

[---]

We cannot abandon all old systems, and even less so, the diffe-

rent terminology established over the years. We have to come 
up with a way to integrate all this and explain it comprehensibly. 

[---]

But what we do need is a common understanding and a common 
language to know what we are talking about.

Indra Kupferschmid, Kupferschrift (2012)

Indra påtalar således vikten av att det inns en termi-
nologi, men problematiken i att den som inns inte är 
tillbörlig på grund av dess otydlighet. Samtidigt poäng-

terar hon att det inte går att överge de redan vedertagna 
uttrycken och att det optimala således vore att integrera 
de gamla uttrycken i ett lättförstått system.

Vidare menar hon att klassiiceringssystemen ofta har 
en brist på underkategorier och påtalar den ofta omfat-
tande indelningen av serifftypsnitt, men ingen indelning 
alls på den – enligt henne lika stora kategorin – linjärer 
(Kupferschmid, 2011). Även Catherine Dixon (2011)  

bör det ge ett sammanhang och insikt i vad som skiljer 
typsnitt från varandra. De kriterier som utifrån detta 
fastställdes var:

• Ett system som många använder och begriper  
(för att ge studenten en terminologi att kommunicera  
med kunder och kollegor) 

• Ett lättförstått system med tydliga skillnader 
mellan klasser  (för att hjälpa studenter och nybör-
jare att förstå grunderna i typograi) 

• Förklarande namn (för att underlätta inlärnings-
processen och inte göra det onödigt omständligt) 

Utifrån dessa kriterier ansågs Vox Atypi, Svensk  
industristandard samt C.F. Hultenheims system som de 
mest användbara. Vox AtypI ansågs ha sin styrka i sin 
internationella utbreddhet, däremot ansågs kategorien 
”Calligraphics” vara missvisande. Svensk Industristan-

dard var den där lest klasser kändes igen, dock ansågs 
bristen på klasser för displaytypsnitt och linjärer vara 
något som gör den otillräcklig. Hultenheims system 
bedömdes starkt på grund av de förklarande klasserna, 
däremot ansågs även det ha en bristande vidd i klasser. 

4.1.1.3 Intervju

Enligt intervjuobjektet var det inget system som kändes 
självklart att använda. Här blev det istället tydligt att en 
blandning av de olika systemen brukas och att klasserna 
benämns med olika namn beroende på hur man blivit 
lärd. Således krävs kunskap i mer än ett klassiicerings-
system (med dess terminologi) för att kommunicera 
med varandra. 

Vidare ansågs syftet med ett klassiiceringssystem 
vara att få en förståelse för den typograiska historien 
och bokstävernas uppbyggnad. Klassiiceringssyste-

men spelar på så sätt sin huvudsakliga roll i designut-
bildningen. Vid skapandet av nya typsnitt är det snarast 
en fördel att blanda olika element från olika tidsepo-

ker och -stilar, vilket gör att kunskap inom klassiice-

ringssystemen inte är ett måste. Dock är insikten om 
bokstävernas uppbyggnad essentiell, något som  klassi-
iceringskunskap underlättar. 

Överlag ansågs det positivt med underkategorier för 
displaytypsnitt då de är en så pass stor del av typograi idag, 
varför Catherine Dixon:s system bedömdes som mest re-

levant, även om kategorin ”Problems” ansågs överlödig.  
Indelningen ”Serif ” och ”Sans serif ” ansågs vara be-

tydligt bättre än Vox AtypI:s ”Classical” och ”Modern”. 
Vox AtypI:s klass ”Calligraphics” ansågs missvisande  
och ordet ”Display” bedömdes mer lämpligt att använda. 
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påtalar detta men lyfter framförallt fram det stora anta-

let displaytypsnitt som inns idag och bristen på katego-

rier för dessa.
Andra åsikter rör de så kallade ”övrigt-klasserna” 

som ofta uppkommer för att täcka in de typsnitt som 
inte passar in i de andra kategorierna. Detta menas tyda 
på ett bristande klassiiceringssystem som inte har till-
räckligt många eller för smala klasser, vilket gör klassi-
iceringssystemet svårt att såväl använda sig av som att 
lära sig. (Rutherford, 2011) Detta är något som bekräftas  
av Childers et al (2013). 

Gällande Vox AtypI skriver lertalet av medlemmarna  
i AtypI under på att det har en bra grund, men stäl-
ler sig frågande till namnen ”Classical”, ”Modern” och  
”Calligraphic” – vissa menar att dessa är en efterhands- 
konstruktion som resultat av översättningar mellan 
olika språk, och att de inte är representativa för vad 
de står för. Även fördelningen mellan huvud- och  
underkategorier ifrågasätts, och det råder osäkerhet 
kring hur det egentligen såg ut när det etablerades. 
(Chaufier, 2011; Catopodis, 2012; Pool, 2016; Kupfer-
schmid, 2016)

4.1.2 Tolkning av insamlad data
Utifrån insamlad data i 4.1.2.5 Webforum och bloggar har 
författaren tolkat följande kriterier för ett väl fungerande  
system:

• Har underkategorier för både typsnitt med  
seriffer, utan seriffer och för display-typsnitt (för 
att hjälpa designers att skapa en kategorisering och 
beskrivning för alla typsnitt) (Kupferschmid, 2011; 
Dixon, 2011; Rutherford, 2011)

• Klasserna har förklarande namn (för att undvika 
förvirring bland nybörjare) (Kupferschmid, 2012)

• Bevarar den vedertagna terminologin (för att 
kunna integrera den terminologi som redan inns) 
(Kupferschmid, 2012)

• Har inga övrigt-kategorier (för att underlätta  
användning och inlärningsprocess) (Rutherford, 2011)

Om dessa kriterier jämförs med kriterierna som sattes i 
4.1.1.2 Diskussionsgrupp och 4.1.1.3 Intervju framgår det 
att vissa är likadana eller tangerar varandra. En samman- 
fattning av de alla tillsammans tolkas av författaren på 
detta sätt (utan inbördes ordning):

• Heltäckande  (innehåller typsnitt med seriffer, utan 
seriffer, blackletters och displaytypsnitt, utan ”öv-

rigt”-kategorier, se 4.1.1.3 Intervju samt 4.1.1.4 Web-

forum och bloggar)

• Underkategorier för typsnitt med seriffer, utan  
seriffer, blackletters och display-typsnitt (lika  
redogörande för alla större kategorier, se 4.1.1.3  
Intervju samt 4.1.1.4 Webforum och bloggar)

• Har förklarande namn (Beskriver formen, se 
4.1.1.2 Diskussionsgrupp, 4.1.1.3 Intervju samt 4.1.1.4 
Webforum och bloggar)

• Många redan använder och begriper (Både  
nationellt som internatinellt, se 4.1.1.2 Diskussions-
grupp  samt 4.1.1.4 Webforum och bloggar)

• Inga ”övrigt” eller ”problems” (Gör systemet 
bristande och svårt att använda/lära sig, se 4.1.1.3 
Intervju samt 4.1.1.4 Webforum och bloggar)

Eftersom utbildningsmaterialet ämnas appliceras på 
svensk utbildning har de två kategorierna ”svensk  
användning” och ”svensk undervisning” lagts till. En 
matris har gjorts för att visa på huruvida klassiicerings- 
systemen motsvarar kriterierna. De olika kriterierna har 
bedömts på följande vis: 

Heltäckande: 
Har med Seriffer, Sans seriffer, Display och Blackletter

Har med alla

Frågan är binär

Frågan är binär

Frågan är binär

Har inte med alla

Underkategorier: 
Har underkategorier på Seriffer, Sans seriffer, Display 
och Blackletters. 

Har för alla fyra

Har för tre

Har för två

Har för en

Har inga
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Förklarande namn: 
Beskriver formen på så sätt att en oinsatt förstår (Serif/ 

Sans serif  räknas)

Alla är förklarande

Mer än hälften är förklarande

Hälften är förklarande

Mindre än hälften är förklarande

Ingen är förklarande

Internationell användning: 
Systemet används internationellt av branschaktiva/verk-

samma typografer 

Används konsekvent i lera länder

Används inte konsekvent, men i lera länder

Används knappt, men är känt i lera länder

Används i ett fåtal länder

Används endast i enstaka länder

Svensk användning: 
Används av branschaktiva/verksamma typografer i 
Sverige. 

Används konsekvent

Används inte konsekvent, men av lera typografer

Används knappt, men är känt av lera typografer

Används av ett fåtal typografer

Används endast av enstaka typografer

Svensk undervisning: 
Förekommer i kurslitterur på svenska universitet och 
högskolor.

Lärs ut konsekvent i kurslitteratur

Lärs ut i viss kurslitteratur

Nämns konsekvent i kurslitteratur

Nämns i viss kurslitteratur

Nämns inte alls

KLASSIFICERINGS-
SYSTEM

HEL-
TÄCKANDE

UNDER-
KATEGORIER

FÖRKLARANDE 
NAMN

INTERNATIONELL

ANVÄNDNING

SVENSK 
ANVÄNDNING

SVENSK

UNDERVISNING

VOX ATYPI 

SVENSK 
INDUSTRISTANDARD
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ig. 16 – Värderingsmatris för resp. klassiiceringssystem

4.1.3 Resultat av förstudien
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Resultatet är baserat på 4.1.1. Insamlad data. För data 
till ”Heltäckande”, ”Underkategorier” och ”Förkla-

rande namn” se 2.3 Beintliga klassiiceringssystem. För 
data till ”Internationell användning” se 4.1.1.4 Web-

forum och bloggar samt 2.3 Beintliga klassiiceringssystem. 
För data till ”Svensk användning” se 2.3 Beintliga 
klassiiceringssystem samt 4.1.1.3 Intervju. För data till 
”Svensk undervisning” se 4.1.1.1 Svensk undervisning 
samt 4.1.1.2 Diskussionsgrupp. Vi kan här se att Vox 
AtypI möter lest kriterier, men att Svensk Industri- 
standard (SIS) ligger nära inpå på grund av dess breda 
användning i Sverige. 

Inget av de system som presenterats för diskus-
sionsgruppen ansågs vara tillbörligt som standard i 
svensk utbildning; samtliga system krävde någon typ 
av revidering för att lämpa sig. Samma sak gäller inter-
vjuobjekt och aktiva på webforum och bloggar (4.1.1.2 
Diskussionsgrupp; 4.1.1.3 Intervju; 4.1.1.4 Webforum och 
bloggar). Vox AtypI är, efter jämförelse mellan de olika 
systemen, dock det som svarar mot lest av de upp-

satta kriterierna och därmed tolkas vara mest lämpat 
som standard i svensk utbildning. Gällande Vox AtypI 
poängterade dock alla att namnen på klasserna ”Clas-
sical”, ”Modern” och ”Calligraphics” var missvisande. 
Vidare pekade alla på att klasserna bör ha förklarande 
namn (4.1.1.2 Diskussionsgrupp; 4.1.1.3 Intervju; 4.1.1.4 
Webforum och bloggar), därför har författaren ändrat 
namnen till Serif, Sans serif  och Display. På detta sätt 
bedöms systemet möta ler av de kriterier som satts ef-
ter insamlad empiri (4.1.3 Tolkning av insamlad data). Av 
två anledningar har de engelska namnen behållits: dels 
var ett av kriterierna att klassiiceringssystemet ska 
vara ett som många redan använder och begriper, såväl  
nationellt som internationellt (4.1.2 Tolkning av insamlad 
data). Då engelska talas av en större andel människor 
än svenska anses det mer internationellt begripligt. 
Den andra anledningen är svårigheten att översätta 
terminologi till ett annat språk utan att det blir god-

tyckligt eller svårt att förstå, något som bekräftas av 
verksamma i AtypI (se 4.1.1.4 Webforum och bloggar). 
Systemet som använts för utbildningsmaterialet har 
således anpassats på följande sätt:
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ig. 17 – Anpassat system baserat på Vox AtypI
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4.2 Designprocess 1

4.2.1  Konceptfasen
Nedan deinieras mål för vad materialet ämnar ge för 
kunskaper samt vad testdeltagarna bör kunna efter en 
spelad omgång. Vidare identiieras det kontext som 
materialet kommer nyttjas i. Detta ligger till grund för 
den påföljande bearbetningsfasen.

4.2.1.1 Mål

Då samtliga i diskussionsgruppen och intervjun ansåg 
att syftet med ett klassiiceringssystem är att ge studen-

ten en terminologi och en förståelse för typsnittens 
särdrag och historiska kontext (4.1.1.2 Diskussionsgrupp; 
4.1.1.3 Intervju), har målet att kunna placera typsnitt i 
sin klass och veta den historiska ordningen av klasserna 
satts, något som motsvarar ”Tillämpning” i Blooms tax-

onomi (se 2.4.1 Blooms taxonomi) – en djupare kunskap 
än en rent grundläggande, men realistisk för materialets 
utformning. 

För att värdera materialets funktion har testfrågor 
som ställs innan och efter Experience Prototyping ta-

gits fram (se bilaga 2 – Frågeformulär). Det ska dock tyd-

liggöras att materialet är utformat för att möjliggöra 
högre kunskapsmål än de som förväntas efter en spelad 
omgång. En spelad omgång förväntas resultera i ren 
faktakunskap, varför testfrågorna är utformade på den 
nivån. 

4.2.1.2 Kontext

Fokuset ligger, med pilotstudien som utgångspunkt, på 
ett analogt material. Materialet är riktat mot studenter 
inom graisk design vilka förväntas ha en grundläg-

gande insikt i den typograiska terminologin. Dock ska 
det innas en möjlighet för nybörjare att använda sig av 
materialet. Materialet förväntas användas i självstudier 
i en social miljö som gynnar diskussion och lek (med 
hänvisning till 2.2 Tidigare forskning). Därför har materi-
alet utformats som ett spel. Spelet kommer innebära 
diskussion för att även svara mot Bedderley och Hitch:s 
teori om den fonologiska loopen (se 2.4.2 Bedderley och 
Hitch:s working memory model). Vidare bekräftas det av 
The Learning Pyramid att diskussion är ett effektivt sätt 
att lära sig på (se 2.4.3 The Learning Pyramid).

4.2.2 Bearbetningsfasen
För att en variation i inlärningen ska vara möjlig har 
utbildningsmaterialet utformats på samma vis för de två 
versionerna som de utgör. På så sätt kan en och samma 
uppsättning användas på olika sätt. 

Namnen på varje klass står på varsitt kort (samman-

lagt 13 st). På dessa kort står huvudklassen längst upp 

på kortet. Vidare har 26 kort (två för varje klass) med 
typsnitt för respektive klass gjorts. De mest särskiljande 
karaktäktärsdragen har tydliggjorts för att vägleda i av-

läsningsprocessen (se 3.3.1 Clark och Lyons visuella design-

modell). Bokstäverna A och e används då de är bokstäver 
som är lätta att identiiera/har särskiljande drag, för att 
kompletteras med ett pangram som visar hur alla bok-

stäver (i det engelska alfabetet) ser ut. Slutligen har ett 
”registerkort” med alla typsnitt som inns med gjorts. 
Materialet har gjorts på engelska för att det ska bli inter-
nationellt gångbart, samt på grund av tidigare argumen-

tation gällande klasserna (se 4.1.3 Resultat av förstudien).

Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

futurA (tt ) medium

• no visible contrAst

• geometric shApes

• first AppeAred ~1920

• one story lowercAse g

Geometric

Sans serif

Ae
Adobe jenson pro regular

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog

• first AppeAred ~1460

Humanist

Serif

• relAtively low contrAst

• diAgonAl Axis

• sloping crossbAr

• soft, irregulAr brAckets

ig. 18 – LoFi-skisser. Klasskort till vänster, typsnittskort 
till höger.

4.2.2.1 Instruktioner
Spelreglerna som skissats fram är utformade för att på 
ett så effektivt sätt som möjligt ge kunskap i de om-

råden som deinierats som mål (se 4.2.1.1 Mål) och är 
baseratde på redan beintliga spel för att göra det så lätt 
som möjligt att lära sig och förstå.
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4.2.2.1.1 Memory
Typsnittskorten placeras utspridda med baksidan upp. 
Klasskorten ligger bredvid med framsidan upp. Spelare 
1 börjar att öppna två typsnittskort. Om spelaren anser 
att dessa hör till samma klass läggs de åt sidan, synliga 
för båda spelare. Spelare 1 fortsätter tills denne inte får 
upp något par. Hjälp kan tas av att titta på klasskorten 
för att se vad som deinierar en klass. Spelare 2 får vända  
kort för att fortsätta på samma vis som Spelare 1.  
Om spelare 2  anser att ett öppnat kort passar ihop med 
något av de ihopparade korten vid sidan av, får denna 
byta och lägga tillbaka det resterande kortet upp och 
ner. Detta tillåter ren chansning om spelarna känner sig 
osäkra i början av spelet. När spelarna parat ihop alla 
kort rättas dessa – för varje rätt par får spelaren 1 po-

äng. De par som inte stämde läggs upp och ner för att 
proceduren repeteras tills alla par är klarade. Spelaren 
som var på tur får här börja.  

Nästa steg är att para ihop paren med rätt klasser. 
Den med lest poäng börjar para ihop ett par med en 
klass, varpå nästa gör samma sak tills alla par har en 
klass. Därefter rättas resultatet – varje rätt ger en poäng, 
varje fel läggs undan för att proceduren går om tills alla 
är rätt. 

4.2.2.1.2 Go ish
Båda spelarna får fem kort var på handen. Alla kort är 
blandade och handen kan således bestå av både klass-
kort och typsnittskort. Båda spelarna har även fått var-
sitt registerkort. Resten av korten ligger i en hög på bor-
det. Spelarna ska alltid ha minst 5 kort på handen, när 
man har mindre plockar man upp från högen. Spelare 1 
börjar fråga spelare 2 om något av typsnittskorten ge-

nom att titta på registerkortet. Om spelare 2 har detta 
får spelare 1 det och får fortsätta fråga tills spelare 2 inte 
har tillfrågat kort och då hänvisar till högen på bordet. 
Spelare 2 upprepar proceduren. När en spelare bedö-

mer att den har ett klasskort som passar ihop med två 
typsnittskort, lägger den ned de på bordet, synligt för 
båda. Om den andra spelaren upplever att det är fel och 
själv har ett eller två kort som matchar med ett eller två 
av de nedlagda korten, kan denne ta kortet/korten och 
lägga ned på sin sida med matchande kort. Det reste-

rande kortet läggs tillbaka underst i högen. Skulle man i 
slutet sitta med kort som inte passar, gäller det att byta 
med de liggande paren tills det upplevs rätt. Spelet är 
slut när korten är slut. Högarna rättas och den med lest 
rätt vinner spelet.

4.3 Utvärdering

4.3.1 Experience Prototyping 1
I början av sessionen ick testpersonerna svara på frå-

gor för att den initiala kunskapen ska kunna dokumen-

teras. Med utgångspunkt från målen (se 4.2.1.1 Mål) 
samt från Wærn, Pettersson och Svenssons teori (2004) 
om terminologikunskap som utvärderingsmetod, skulle 
de fylla i om de kunde namnet på klassen för en ”Di-
done”, en ”Geometrical” och en ”Script”, samt deras 
huvudklasser (se bilaga 2 – Frågeformulär). Ett rätt ges 
för varje rätt svar. När resultaten läggs ihop blir således 
maximalt antal rätt 12 (2x3x2). Samma frågor ställs ef-
ter testomgången för att undersöka om målen uppfylls. 

4.3.2 Sammanställning
I det initiala testet blev det sammanlagda resultatet 
2/12. Spelare 1 kunde svara på två huvudklasser. Veder- 
börande uppgav att hen kände sig osäker men tyckte 
det var bättre att chansa än att inte skriva någonting. 
Spelare 2 kunde inte svara på någon av frågorna. 

I det avslutande testet blev resultatet 5/12. Spelare 1  
kunde svara på två klasser och två huvudklasser. Veder-
börande uppgav dock att hen kände sig säkrare på sina 
svar. Spelare 2 kunde svara på en klass. 

Testfrågornas resultat visar på att materialet inte ge-

nererade tillräcklig förändring i kunskapen om de olika 
klassernas namn. I diskussion med testdeltagarna beror 
det på att fokuset var att titta på karaktärsdragen och 
jämföra dessa med beskrivningarna på lapparna och 
inte namnen som i sig inte säger något. ”Ja juste, man 
kanske skulle tittat på vad klassen hette också” (Spelare 
1). ”Ja, och la ännu mindre märke till vad som står där 
uppe [pekar på huvudklassen]” (Spelare 2). Båda upp-

gav att ”Go ish” var väldigt svår och tog lång tid. Spe-

lare 2 påpekade att denne ville lära sig mer om de olika 
klasserna: ”Vill veta vad de används till och så”. Båda 
hade även svårt att förstå precis vad förklaringarna på 
korten betydde. ”Vad menas egentligen med geometri-
cal shapes, alla former är väl geometriska?” och ”Vad 
innebär one- och two story g?” var kommentarer som 
dök upp under spelomgången.

Övriga kommentarer som kom fram i diskussionen var:
• Man lär sig vad det är man ska titta på
• Kul sätt att lära sig på
• Det var bra att spela olika spel efter varandra, det blev 

som repetition Man glömmer lätt årtalen eftersom de 
inte säger så mycket

• Tar lång tid att läsa, titta och tänka, tappar tålamodet 
(framförallt gällande ”Go ish”)

• Man glömde vilka typsnitt som är nedlagda så man 
glömmer vilka man kan fråga efter (gällande ”Go ish”)
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4.4 Designprocess 2

Detaljeringsfasen
Baserat på deltagarnas kommentarer gällande svårighet-
en att komma ihåg namnen på klasserna har de rent 
textbaserade förklaringarna tagits bort från framsidan 
på klasskorten. På så sätt läggs mer fokus på namnet 
i sig. Vidare har namnet satts i sin klass för att en mer 
aktiv betraktning av formen ska göras vid identiiering-

en. Detta ämnar nå det visuell-spatiella arbetsminnet (se 
2.4.2 Baddeley och Hitch:s Working Memory Model) och är 
även baserat på Clark och Lyons rekommendation gäl-
lande ”Dual encoding” (se 3.3.1 Clark och Lyons visuella 
designmodell). Detta ämnar även lösa problemet gällande 
svårigheten att förstå förklaringarna (se 4..3.1 Samman-

ställning). 
Än mindre uppmärksamhet än till klassen gavs till 

huvudklassen. Därför tydliggörs huvudklassen med 
en symbol, något som är grundat i Wærn, Pettersson 
och Svenssons teori (2004) om att kombinationen 
mellan bild och text underlättar inlärning. Vidare har 
varje klasskort fått en färgnyans för att binda ihop hu-

vudklasserna med varandra. Färgen visar även på den 
tidsmässiga ordningen korten emellan (se skisser samt 
bilaga 4 – HiFi-skisser). 

Vidare upplevdes svårigheter att komma ihåg årta-

len. Baserat på Clark och Lyons visuella designmodell 
har istället en tidslinje som visar på relationen klasserna 
emellan gjorts. På så vis sätts klassen i ett sammanhang 
och blir lättare att komma ihåg. (3.3.1 Clark och Lyons 
visuella designmodell) Då displaytypsnitten inte har ett lika 
tydligt ursprung eller kontext i den historiska utveck-

lingen har inte några tidslinjer placerats på dessa.
Då deltagarna tyckte att ”Go ish” tog för lång tid 

att genomföra, har en förenklad version utvecklats, där 
endast ett typsnittskort paras ihop med sin klass. Här 
är endast hälften av typsnitten representerade på re-

gisterkortet och hälften är urplockade ur leken. Detta 
kan användas som initial träning, dock ämnar materialet 
väcka intresse för fortsatt lärande och det fullständiga 
registerkortet och alla typsnittskort inns med för att 
användas ju säkrare man blir. 

Vidare inns möjlighet att avancera än mer genom 
att deltagarna frågar efter klasserna istället (exempelvis 
”alla dina garalder”). Detta gynnar även den artikulerade  
kontrollen (se 2.4.2 Baddeley och Hitch:s Working Memory 
Model) men förutsätter att båda känner sig förhållande-

vis säkra på klasserna. 
Utifrån Spelare 2:s kommentar om att vilja lära sig 

mer om de olika klasserna, samt med målet att nå en 
djupare kunskap, har fakta om de olika klasserna lagts 

till på baksidan av korten. Denna ger mer bakgrund och 
förståelse för klassens ursprung. 
Vidare visas de särskiljande formdragen, och förkla-

ringarna som stod på framsidan av korten (som upp-

fattades som svårförstådda) har här kompletterats med 
en ordbild som visar vad dessa innebär. Även detta är 
grundat i den tidigare forskningen gällande kombina-

tionen text och bild (se 3.3.1 Clark och Lyons visuella de-
signmodell). Baksidorna är inte nödvändiga i spelet, men 
kan hjälpa till – och som tidigare nämnts möjliggör den 
för djupare kunskap. Kunskapen bedöms kunna kom-

ma upp i ”analys-nivån” – att kunna se delarna av sam-

manhanget för att förstå helheten. Uppkomsten och 
historien bakom varje klass representeras på respektive 
kort för att kunna sättas ihop till en helhet – materialet 
möjliggör på så sätt en överblick över den typograiska 
historien. 

Utifrån kommentaren ”man glömde vilka typsnitt 
som är nedlagda så man glömmer vilka man kan fråga 
efter” (Spelare 1), har korten gjorts i ett material som 
möjliggör överstrykning med penna som kan suddas 
bort vid spelets slut. 
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4.4.1 Instruktioner

Reglerna är i huvudsak desamma, men smärre föränd-

ringar har gjorts baserat på kritiken från Experience 
Prototyping 1 (se 4.3.2 Sammanställning).

4.4.1.1 Memory
Instruktionerna är desamma som tidigare då det inte 
var några större problem med spelets upplägg. Enda 
skillnaden är här utseendet på korten. 

4.4.1.2 Go ish
Samma regler som i bearbetningsfasen (se 4.2.2.1.2 Go 
ish), men här paras istället endast ett typsnittskort ihop 
med sitt klasskort. Registerkortet är förkortat och ned-

lagda typsnitt stryks över med penna.
Går det smidigt kan man vidare fortsätta med alla 

typsnittskort – något som dock inte tillämpades på för-
söksomgången då testpersonerna startar som nybörjare. 

4.5 Utvärdering

4.5.1 Experience Prototyping 2
Testomgången genomförs av samma personer som vid 
Experience Prototyping 1 för att kunskapsutvecklingen 
ska kunna identiieras utifrån testresultaten. Testper-
sonerna ick igen svara på samma kontrollfrågor som 
första gången såväl före som efter sessionen. Vidare 
spelades båda spelen med nya kort och regler. 

4.5.2 Sammanställning
I det initiala testet blev det sammanlagda resultatet 
3/12. Spelare 1 kunde svara på två huvudklasser och 
Spelare 2 kunde svara på en klass. 

I det avslutande testet blev resultatet 7/12. Spelare 1 
kunde svara på två klasser och två huvudklasser. Spelare 
2 kunde svara på tre klasser. Klassen Didone misstogs 
för typsnittet Didot och klassen Garalde misstogs för 
typsnittet Garamond.

Testfrågornas resultat visar på en viss förbätting i 
kunskapen klasserna. Det kan dock konstateras att det 
inte blivit någon förbättring i kunskapen om huvud-

klasserna. 

Kommentarer som kom fram i diskussionen var:
• Man kan se vad den andra har för kort eftersom bak-

sidan på klasskorten syns.
• Skulle vara bra om man kan få fråga om klasserna 

också (exempelvis ”ditt garalde-kort”). 
• Tidslinjen var bra men man är så fokuserad på spelet 

så man lägger ingen uppmärksamhet på den. Den är 
nog bra om man sitter själv och verkligen pluggar.
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Based on the geometric forms circle,  
triangle and square, the geometric sans 
serifs started to appear in the 1920’s  
Bauhaus era. It was popular due 
to its clear and simple forms, but 
is not considered to it long texts 
beacause of the little differences  
between the letters.
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As a step back from the modernistic wave, 
the humanist sans-serif appeared. These 
are characterized by the presence of the 
hand, and is overall more organic in its 
structure. Humanist sans-serif typefaces 
frequently have a true italic rather than a 
sloped roman, and has a much more signi-
icant contrast than the other sans serifs. 
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neo-grotesque

As a direct evolution of the grotesque 
sans serifs, neo-grotesque typefaces have 
the same straight forward appearance. It 
started in the emerge of the ”Swiss style” 
were a lot of inspiration came from the 
rational and almost neutral design. 
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ig. 20 – Slutgiltigt koncept. Se hela resultatet i bilaga 3 – 
Slutgiltigt koncept

4.6 Designprocess 3

Slutgiltigt koncept
Då svaren på frågeformulären vid två gånger blev ett 
namn på ett typsnitt istället för en klass, kan det antas 
att typsnittsnamnen är för framträdande.  

Med hänvisning till problemet att klassen syns på 
baksidan av kortet när det ligger upp och ner har is-
tället den djupare informationen om klasserna lyttats 
till ett separat häfte. Vidare tycktes det väldigt svårt att 
sätta sig in i ett spel vars ämne man inte kan någonting 
om från början. Genom att den djupare informationen 
om klasserna står i det separata häftet kan man läsa på 
innan man börjar spela, och då använda spelet som ett 
rent träningsverktyg. Här har även en frågesportsvariant 
lagts till. Genom att Spelare 1 läser om klassen utan att 
nämna klassens namn, ska den/de andra gissa vilken 
klass det är  (för fullständiga regler, se bilaga 3 – Slutgil-
tigt koncept). Detta stimulerar den fonologiska loopen (se 
2.4.2 Baddeley och Hitch:s Working Memory Model) genom 
tal för så väl den som läser som för den som gissar. 

Även i ”Go ish” har reglerna förändrats: istället för 
att fråga om typsnitten frågar man om klasserna. På 
så sätt stimulerar även detta spel det fonologiska min-

net, och fokus lyttas från typsnitten (som inte ska vara 
huvudfokuset) till klasserna. Därmed har registerkor-
tet ändrats och klasserna är representerade där istället 
för typsnitten. På så sätt löser man problemet gällande 
svårigheten i att komma ihåg vilka typsnitt som är ned-

lagda, utan att behöva göra kortleken i ett material som 
möjliggör överstrykning med penna.

Vidare fyllde inte färgskalan på korten någon större 
funktion då det inte var tillräckligt tydligt vad den visa-

de. Det blev för avancerat, och istället för att hjälpa blev 
det ett störande element, något som Clark och Lyons 
menar att man ska undvika i så hög grad som möjligt 
(3.3.1 Clark och Lyons visuella designmodell). Istället är nu 
färgen endast på symbolen för respektive huvudklass, 
och färgerna är sobra för att inte ta så mycket uppmärk-

samhet. Det är fortfarande olika färger för serif, sans 
serif  och display men ingen nyansskillnad klasserna 
däremellan. På detta sätt blir det även tydligare att klas-
serna inom huvudklasserna hör ihop. 

De olika hjälplinjerna som fanns på korten gjorde 
att allt fokus lades på dem, och testpersonerna jämför-
de endast strecken med varandra istället för att studera  
bokstäverna. Dessa har därför tagits bort för att en mer 
självständig bedömning ska göras, och för att bokstä-

verna ska jämföras med varandra istället för att linjerna 
jämförs. I och med att man rekommenderas att läsa häf-
tet innan påbörjat spel, förväntas man veta ungefär vad 
man ska jämföra på bokstäverna under spelets gång.
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6. DISKUSSION 

6.1 Kritisk reflektion

Resultatet i förstudien är baserat på författarens egna 
tolkningar av den insamlade datan, och eftersom äm-

net är så speciikt har klassiiceringssystemen värderats 
efter eget satta värderingsgrader. Denna bör således be-

traktas därefter. Studien ämnar dock följa en så rationell 
och transparent struktur som möjligt för att ska hållas 
trovärdig och alla beslut ska gå att följa. På så sätt anses 
så väl reliabilitet som validitet uppnås.

Det framgår i studien att lertalet aktiva typogra-

fer (framför allt Catherine Dixon) har påtalat bristen 
på kategorier för displaytypsnitt i de beintliga klassi-
iceringssystemen. Den reviderade versionen av Vox 
AtypI:s system som förstudien resulterade i svarar inte 
mot ler displaytypsnitt än de beintliga klassiicerings-
systemen, varför det kan upplevas bristande. Vidare 
inbegriper det ingen kategori för icke-latinska typsnitt 
eller symboler – något som förekommer i andra system. 
Dessa kom dock inte upp som ett kriterium och har 
därför inte bedömts avgörande för ett fungerande sys-
tem. Med hänvisning till 1.2 Avgränsning var dock inte 
syftet att ta fram ett nytt klassiiceringssystem, och det 
reviderade systemet ska därför ses som en kompromiss 
snarare än ett optimalt klassiiceringssystem.  

De till genomförandeprocessen använda metoder-
na – prototypdriven utveckling och Experience Proto-

typing – gjorde att materialet anpassades för att fungera 
i den slutliga situationen, och tack vare den iterativa pro-

cessen tillät den en successiv förbättring av materialet. 
Genom att det testats är det säkerställt att det fungerar 
och att inget avgörande fattas. Dock har den sista ver-
sionen inte testats på någon vilket kan uppfattas som en 
brist, men förändringarna som gjorts är baserade på de 
tidigare testomgångarna och anses därmed inte gå mis-
te om något väsentligt. Studien ska ses som ett förslag 
och underlag för eventuell vidare utveckling och gör 
således inte anspråk på att vara ett helt färdigutvecklat 
material. Respondenter i diskussionsgrupp och intervju 
nämns inte vid namn av etiska aspekter och bekräftelse 
från respektive citerad har skett för att denne inte ska 
känna sig felciterad, samt för att studien ska uppnå så 
hög intern validitet som möjligt.

Fler testomgångar med olika testpersoner skulle ge 
studien mer tyngd; med tanke på att materialet är gjort 
för slutanvändare med olika mycket kunskap inom äm-

net, skulle test på personer med olika kunskapsnivå 
göra studien mer rättvis. Detta det skulle ge en möjlig-

het att undersöka den djupare kunskapen som inte var 
möjlig att undersöka i dessa förhållandevis korta om-

gångarna med personer helt utan tidigare kunskap. Stu-

dien kan således inte garantera att materialet motsvarar 

de uppsatta målen om djupare inlärning. Här har istäl-
let teorier använts för att få en inblick i vad som krävs 
för att djupare inlärning ska vara möjlig. Teorierna har 
fungerat som riktlinjer när så väl regler som design togs 
fram. Gällande The Learning Pyramid (se 2.4.3) kan det 
dock konstateras att den fått mycket kritik för att vara 
gammal och inte särskilt trovärdig. Procentantalen an-

ses godtyckliga och omständigheter som miljö, tidigare 
erfarenhet och respektive inlärningsforms kvalitet är 
viktiga faktorer som modellen inte tar hänsyn till. Där-
med har modellen endast använts som en riktlinje och 
bör inte avläsas bokstavligt. Gruppdiskussion behöver 
nödvändigtvis inte vara bättre än läsning då det beror på 
kvaliteten på respektive medium, men författaren har  
bedömt att tolka modellen som att det överlag är lättare 
att ge en effektiv inlärning genom exempelvis gruppdis-
kussion än genom läsning. 

Den tidigare forskningen visade på att digital typo-

grai är ett högst aktuellt ämne, och pilotstudien visade 
att onlinetester/applikationer ligger förhållandevis nära 
de analoga studiemedlen i populäritet. Således hade en 
digital version av spelet varit önskvärt, något som inte 
behandlats alls på grund av den strama tidsplanen. 

6.2 Diskussion och vidare studier

Det kom att visa sig att de olika klassiiceringssyste-

mens uppbyggnad inte är så självklara, och deras fram-

ställning varierar. Mest tydligt var det gällande Vox 
AtypI, där diskussionsforum och -mail gör det tydligt 
att AtypI:s egna medlemmar inte är säkra på hur syste-

met ser ut. Godtyckliga namn på klasserna har skapats 
när det översatts till olika språk, och svåråtkomlig eller 
obeintlig dokumentation gör det nära på omöjligt att 
reda ut hur det bestämts. Allt talar för att det inns ett 
behov av en uppdaterad version, framtagen av AtypI, 
som är lättåtkomlig för allmänheten. Försök att ta fram 
nya system har, som nämns i inledningen, gjorts ett otal 
gånger av enskilda forskare eller intresserade. Ingen 
av dessa har lyckats genomföra en standardisering av 
samma rang som AtypI gjorde, varför det förmodligen 
krävs att en organisation (som just AtypI) gör en upp-

datering. 
Vidare är det en återkommande uppfattning att ett 

klassiiceringssystem aldrig kommer kunna bli standar-
diserat till den grad att det hinner slå genom interna-

tionellt innan det är utdaterat. Detta på grund av den 
takt som typograi utvecklas i med dagens medier. Där-
med kan det med fördel forskas på hur vi använder oss 
av klassiiceringssystem idag, och hur de kan anpassas 
för framtidens föränderliga natur. Det gör även att stu-

diens resultat som ett analogt spel kan kännas osäkert 
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att lansera. Detta i kombination med dagens digitalise-

rade omgivning gör att en vidare utveckling av utbild-

ningsmaterialet med fördel skulle kunna innebära en  
kompletterande applikation som möjliggör fördjupning 
och variation i spelet. Om det dessutom utvecklas en  
helt digital variant av spelet möjliggör det att en upp-

datering av klasserna lätt kan göras om revidering av 
klassiiceringssystemet görs. Förutsatt att någon arbetar 
med att uppdatera materialet skulle det således bli ett 
ständigt aktuellt utbildningsmaterial. Att studien resul-
terade i ett analogt material är ett resultat av pilotstu-

dien som visade att analoga medier är mer omtyckta 
än digitala, samt av tidigare forskning som visar på att 
sociala aktiviteter med diskussion är bättre än studier 
på egen hand. Ett analogt material bedömdes mer in-

bjudande att använda socialt, samt mer tillgängligt för 
alla. Det inns således fördelar med båda formerna, var-
för det optimala vore att båda formerna inns och en 
kontinuerlig uppdatering av det digitala materialet görs, 
medan en uppdatering av det analoga materialet görs 
vid tydligt behov.

7. SLUTSATSER

7.1 Klassificeringssystem

Målet med den första delen av studien var att undersöka 
vilket klassiiceringssystem som lämpar sig bäst i svensk 
undervisning. Utifrån den insamlade datan kan det kon-

stateras att svaret inte är självklart och att det beror på 
vilka aspekter man tar hänsyn till. Baserat på de upp-

fattningar som idag råder inom så väl den typograis-
ka som undervisnings-sfären, är inget av de klassiice-

ringssystem som inns idag optimalt att lära ut rakt av.  
Studien resulterade i en reviderad version av Vox AtypI 
(se ig. 18) – denna anses uppfylla ler av de kriterier 
som satts (eller tolkats av författaren) av branschaktiva 
än de redan beintliga klassiiceringssystemen och kan 
således anses lämplig för svensk undervisning. 

7.2 Utbildningsmaterial

Då den andra delen av studien syftade till undersöka 
hur en del av ett effektivt utbildningsmaterial inom om-

rådet kan se ut – för att vidare ta fram ett sådant, visade 
tidigare forskning att ett aktivt, lekfullt och socialt ma-

terial är överlägset ett passivt – vilket även bekräftades i 
pilotstudien (se bilaga 1 – Pilotstudie). Vidare visade test-
resultaten att faktorer som bildminne och relationella 
visualiseringar är högst väsentliga för att inlärningen 
ska vara effektiv. Detta stärks av tidigare forskning och 
litteratur.

I nuläget lärs olika klassiiceringssystem ut i den 
svenska designundervisningen och det inns ingen di-
rekt entydig terminlogi gällande de olika klasserna. 
Detta riskerar resultera i en bristande insikt i teoretisk 
typograi, och en svårighet i kommunikationen desig-

ners emellan. Utbildningsmaterialet ökar därför möjlig-

heten att lära ut ett och samma system, anpassat för just 
svensk utbildning. Vidare gör materialet att klassiice-

ringssystemen (och den terminologi och historia som 
kommer med det) får en mer given plats i den graiska 
designutbildningen genom att ha ett helt material som 
behandlar detta. Förrutom att ge studenten en insikt i 
typsnittens särdrag och historiska kontext, ökar det san-

nolikheten för att framtida designers har en gemensam 
terminologi inom ämnet. 
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Pilotstudie

Inledningsvis har en pilotstudie gjorts för att undersöka vilket eller vilka undervisningsmaterial som upplevs mest 
effektivt. Eftersom slutresultet är syftat till att bemöta studenter på svenska graiska designutbildningar, har datan in-

hämtats från svenska studenters uppfattningar, med fokus på svenska graisk design-utbildningar. För att hela studien 
ska resultera i ett användbart och effektivt material som är applicerbart på dagens utbildningar är slutanvändaren, i 
detta fall studenten, av högsta relevans. Med reservation för att pilotstudiens omfattning är begränsad i så väl kvantitet 
som geograisk spridning, bedöms den, med tanke på svarandenas sysselsättning, motsvara den tänkta målgruppen 
och således fungera som grund vid designframtagningen. Pilotstudien är en empirisk kvantitativ undersökning som 
gjorts på 67 nuvarande eller examinerade studenter vid en och samma designutbildning, samt 5 studenter från icke 
designrelaterade utbildningar. Eftersom olika typer av studier kan kräva olika typer av studietekniker, bedömdes det 
viktigt att precisera frågan till ren repetitionskunskap – då benämningen på olika klasser bedöms vara just sådan. Detta 
ämnas gynna möjligheterna att ta fram ett material som är lämpligt för just typograiska klassiiceringar. 
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Figur 1 – Undersökningens utformning

Figur 2 – Pilotstudiens resultat

Bilaga 1 – Pilotstudie (s.1)
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Resultatet visade att en klar majoritet föredrar de interaktiva metoderna key cards och online-test/applikation. Allra 
mest effektivt upplevs det analoga mediet key cards. En sammanställning gjordes för att visa på relationen mellan di-
gitala/analoga samt interaktiva/passiva medier, där storleken på punkten visar mediets/metodens popularitet. 

Figur 3 – Pilotstudiens resultat. Diagrammet visar hur de interaktiva metoderna är överlägsna de passiva, med de analoga medierna i 
framkant.

Bilaga 1 – Pilotstudie (s.2)
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Namn på klass som typsnittet tillhör: ....................................................................................

Namn på huvudklass som typsnittet tillhör: ........................................................................

Namn på klass som typsnittet tillhör: ....................................................................................

Namn på huvudklass som typsnittet tillhör: ........................................................................

Namn på klass som typsnittet tillhör: ....................................................................................

Namn på huvudklass som typsnittet tillhör: ........................................................................

Bilaga 2 – Frågeformulär



Bilaga 3 – Slutgiltigt koncept (s.1)

*benton sans by cyrus highsmith *univers by adrian frutiger*decour by jorge cisterna

*zapfino by hermann zapf

*baroque by ross george *mariage by morris fuller benton

*sabon by jan tschicold *adobe jenson by robert slimbach

Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

*snell roundhand by matthew carter

Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog



Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

*copperplate by frederic w. goudy

*hand of sean by sean johnson

*neutraface by christian schwartz

*old style 7 by miller & richard

*baskerville by john baskerville

*aphasia by morris charles gibbons

*calluna by jos buivenga

*rockwell by frank hinman pierpont

*didot by firmin & pierre didot

Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

Ae
the quick brown fox 

jumps over the lazy dog

Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

Bilaga 3 – Slutgiltigt koncept (s.2)



Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

*bodoni by giambattista bodoni

*garamond by claude garamont

*minerva by gábor kóthay

*helvetica by max miedinger *futura by paul renner

*optima by hermann zapf *tekton by david siegel

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog

Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

The quick brown fox 
jumps over the lazy dog

Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

*akzidenz grotesk by h. berthold

Ae
The quick brown fox 

jumps over the lazy dog

Bilaga 3 – Slutgiltigt koncept (s.3)
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Bilaga 3 – Slutgiltigt koncept (s.7)



Bilaga 3 – Slutgiltigt koncept (s.8)



Bilaga 4 – Intervjuunderlag

Intervjuunderlag:
Intervjun inleds med att respondenten informeras om studiens och intervjuns syfte och vad den ska an-

vändas till. Därefter presenteras de beintliga klassiiceringssystem som bedömts som mest använda/kän-

da. Därifrån diskuteras de ämnen som beskrivs nedan.
Intervjun är semistrukturerad och alla frågor ställs således inte i denna ordning om det inte faller sig natur-
ligt. Frågorna ska betraktas som ett stöd om intervjun inte går framåt. Vidare ses frågorna som riktlinjer 
för vad intervjun handlar om och ungefär vilka frågor som förväntas vara besvarade vid intervjuns slut.

- Vilket klassiiceringssystem använder ni på byrån idag?
 - Har ni gjort något aktivt val?
 - Diskuterar ni det ibland?
 - Är det ett eget ihopsatt?
 - Använder ni lera stycken?

- Vilket syfte bör ett klassiiceringssystem fylla?
 - För att ha en gemensam terminologi?
 - För att kunna veta vad som präglar en viss stil?
 - Att underlätta framtagning av nya typsnitt? 

- Med den utgångspunkten – vad bör det täcka?
 - Alla typsnitt som inns?
 - De vanligaste typsnitten?
 - Många klasser med små skillnader?
 - Få klasser med tydliga skillnader?


