
Webfeature
Design og indhold



Historien dikterer, hvad vi gør. Vi bygger det 
aldrig op som en nyhedshistorie med det 
vigtigste først, men forsøger os i stedet med en 
dramaturgi, der passer til vores format. Der må 
gerne være nogle sproglige og visuelle 
overraskelser undervejs. 
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Kim Schou (redaktør på DR’s webfeatures) om det at lave webfeatures:



Ofte forsøger vi også at lave noget grafik, læseren kan 
gå på opdagelse i. Det handler meget om fordybelse. 
Vores vigtigste målsætning er ikke mange klik. Det 
vigtigste er, hvor lang tid folk bruger på det… det 
primære mål er at give læseren en oplevelse.
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Kim Schou (redaktør på DR’s webfeatures) om det at lave webfeatures:



Lad os lige dissekere et par 
webfeatures og se på den 

visuelle stil...
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Jeg har taget udgangspunkt 
i 3 webfeatures fra DR:

Alternativet webfeatureMØ webfeature Månelanding webfeature

https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/alternativet
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/gennembrud
https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/luna1969


Forskellige 
Indholds elementer

Farvevalg:
Featuren om MØ er holdt i 
konstrastfyldt duotone (cyan og 
lilla) samt hvid, hvilket giver et 
gennemgåede ensartet  udtryk 
gennem hele featuren.

Det eneste der ikke holder sig 
inden for disse farver, er den 
sidste film, fra Roskildefestival. 

MØ webfeature

https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/gennembrud


Splashbillede med 
gradient i bunden så 
overgangen til det næste 
tekstfelt er blød. 
(Brugeren opdager ikke 
at det er to elementer)

Video/gif med animeret 
grafik, og et fact.

Gif der giver billedet 
tekstur. Beskåret stråt, 
hvilket gør at brugeren 
oplevere et mere 
dynamisk flow.

Lyd 

Tekstfelt med samme 
pinke baggrundsfarve

Citat felt med 
efterfølgende tekst.

Sammensklip af billeder 
med en overskrift

Fotografi - med tekst - 
både et citat og brødtekst

Video med en overskrift



Video/gif med animeret 
grafik, og et fact.

Lyd 

Infografik - gemt 
som en .png

Video - I fuld bredde og i 
modsætning til de andre i 

farve. 
Video der giver billedet 
tekstur. Beskåret stråt, 
hvilket gør at brugeren 
oplevere et mere 
dynamisk flow.



Forskellige 
Indholds elementer

Farvevalg:
Gennemgående grønt tema, 
som lægger sig op af 
Alternativets visuelle identitet.

Videoerne og billeder bliver 
visueliseret lidt anderledes end 
på MØ featuren, men det er 
stort set de samme 
indholdselementer...

Alternativet webfeature

https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/alternativet


Splashbillede med 
tekstbokst i bunden. 
Billedet er klippet 
sammen i photoshop 
som en simpel collage, 
med samme bundfarve 
som resten af featuren. 

Videoer brugt som 
enkle klip, man kan se 
gennem featuren.  

Billeder fylder meget, og 
går til kant, givet et visuelt 
break, og en ide om at man 
starter på et nyt afsnit.

Infografik - gemt 
som png. 



Et langt billede, af 
avisudklip, brugeren kan 
scrolle langs. Lavet i 
monotone farver i 
photoshop, 

Links (billeder) - 
Til flere 

webfeatures om 
“historien om 

partiet”. 



Forskellige 
Indholds elementer

Farvevalg:
Primært sort hvid, med lidt 
farver fra et ikonisk billede i 
splashbilledet.

Månelanding webfeature

https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/luna1969


Splashbillede med 
simpel tekst i bunden. 
Collage stil, med høj 
kontrast. Gradient i 
bunden, der gør 
overgangen mere blød.



Så...
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Pointe 1: 
Foto som grafik 
Foto som indhold
Foto som grafik: Bruges som f.eks. Baggrunde og 
adskillelser mellem afsnit, skaber stemning

Foto som indhold: Bruges til vigtig formidling i historien, det 
forventes at læseren bruger tid på fotografiet 
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Pointe 2: 
Video som grafik 
Video som indhold
Video som grafik: Bruges som f.eks. Baggrunde og 
adskillelser mellem afsnit, skaber stemning

Video som indhold: Bruges til vigtig formidling i historien, 
det forventes at læseren bruger tid på fotografiet 
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Pointe 3: 
Hybrid formater 
Brug gerne hybrid formater - f.eks. Gif’er 
og stop motion, grafik oven på 
fotos/videoer mm. for at få det hele til at 
hænge sammen visuelt
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Foto/video kravene: 
Hero unit 
Video som indhold
Video som grafik
Fotografier (som indhold eller grafik)
Lyd

18



Øvelse 1

Hvilke fotos og videostumper kan underbygge din historie?

Skal der være:
● Et portræt? 
● Et nærbillede?
● Et stemningsbillede?
● Action?
● En lokation?
● Et objekt?
● Noget tekstur der understøtter din fortælling?
● En GIF, stop motion eller...?
● En interviewvideo?
● Stemningsvideo (B-rolls)?

Og hvordan lever det op til “opgavekravene”?

Det giver garanteret anledning til spørgsmål - skriv dem ned, så tager vi dem 
efter:-)
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10 min.
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Pointe 4: 
Visuel stil 
Hvordan kan din webfeature skille sig ud 
fra de andre? Giv den kant, og giv den hele 
armen!

Sørg for at din historie og visuelle stil 
spiller sammen - foto- og video er et godt 
sted at starte med overvejelser vedr. 
visuel stil.
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I dag: Primært foto…

I morgen: Video, hybrider og 
visuel stil 

Formål: At arbejde med 
webfeaturens visuelle stil
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Øvelse 2

Beskriv den stemning du gerne vil udtrykke

● Skriv 3-5 nøgleord for stemningen du gerne vil udtrykke med din 
feature. Eksempelvis:

- Dramatisk
- Sjov
- Finurlig
- Farlig
- Alvorlig
- Eventyrligt
- Ect…

● Hvordan kan du udtrykke de nøgleord visuelt? Find eksempler på fotos 
og videoer med den visuelle stil du går efter...
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10 min.
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