
 

  

"Mig, Mig, Mig, Mit, Min og Mig" - en fotoopgave  

Opgaven er inspireret ud fra original opgave af Claus Steensbech fra Base 4000  

  

Du skal tage min. 30 billeder af følgende billedtitler ud fra temaet: "Mig, Mig, Mig, Mit, Min og Mig".  

Hvilken stil du vælger at løse opgaven i, er helt op til dig.  

  

KRAV  

De SKAL alle være taget i lavformat                                      IKKE højformat  

 - de kan være taget med et digitalkamera eller en telefon (med en fornuftig opløsning)  

  

Billedtitler:  

  

☐1. Mig og de andre  ☐2. Mig i naturen  

☐3. Mig og min bolig  ☐4. Mig og min by  

☐5. Mig og arkitekturen                                              ☐6. Mig og mit shopping-gen  

☐7. Mig og mine hænder  ☐8. Mig og min vej  

☐9. Mig og alderdommen  ☐10. Sådan ser jeg mig selv om 5 år  

☐11. Mig og lyden     ☐12. Mig på hovedet  

☐13. Mig og min livret  ☐14. Mig og matematikken  

☐15. Mig og en mand der måske hedder Arne  ☐16. Mig og de store forventninger  

☐17. Mig og mine fordomme                                     ☐18. Mig og min favoritfarve  

☐19. Dyret i mig  ☐20. Mig og kunsten  

☐21. Mig og maden                                                   ☐22. Mig og en skulptur jeg kunne blive ven med  

☐23. Mig i spejlet                                                       ☐24. Mig i New York  

☐25. Mig og kærligheden  ☐26. Min drøm  

☐27. Mig og mine fødder  ☐28. Mig og min kære  

☐29. Mig og et fedt skilt / Logo                                  ☐30. Mig og mit rod  

☐31. Mig og et kæledyr som passer til mig               ☐32. Mig og noget jeg drømmer om at eje 

 

Planlæg dine billeder, tænk over hvad du vil fotografere inden du går i gang.  

Check boxen når du har taget det billede. 

 

Du skal selv være med på alle billederne, og du skal være genkendelig – altså enten dit ansigt, et 

billede af dig, eller en tegning af dig selv. 

 

Du må ikke redigere i billederne, bruge filtre (f.eks. snapchat), eller bruge gamle billeder som du har 

liggende. 

 

Når vi møder ind på skolen får du tid til at lægge billederne ind og navngive dem, så de ligger i orden. 

 
Ego (latin) = jeg                                                                                                                            // Lars og Linda FGU Nord 2019  


