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Prøve 2 
Prøveform: 
Prøven er todelt og består af: 
 
1. Redegørelse for et selvvalgt emne (ca. 5 minutter) 
2. Samtale ud fra et spørgsmål, der udspringer fra et overordnet tema i 
tekstopgivelserne (ca. 8 minutter) 
 
Første del af prøven består af elevens redegørelse for et selvvalgt emne på 
baggrund af en godkendt disposition efterfulgt af korte spørgsmål. Eleven må 
medbringe dispositionen til prøven. 
Der er ingen forberedelsestid på prøvedagen. 
 
Anden del af prøven er en samtale på baggrund af spørgsmål/oplæg, som eleven 
trækker under eksamen. Spørgsmål og oplæg har indholdsmæssig 
sammenhæng med et overordnet tema fra tekstopgivelserne. 
 
Prøven varer 20 minutter inklusiv votering. På baggrund af en helhedsvurdering 
gives der én karakter. 

 
- Se video: Intro 
- Gennemgå elevens disposition og lærerens oplæg 
- Se video: Prøve 2 
- Diskuter elevens præstation og giv en karakter 
- Se video: Votering 
- Konkluder hvad der lægges vægt på 

 
 
OBS! 
Se også gratis videoer med gode råd om prøver og eksamen. 
Mød en række deltagere i serien ”Ved det grønne bord” 
www.dgb.dk  
 

Folkeskolens afgangsprøve 9. Klasse 
                       Engelsk 



Anders Møller  9.a 

Crime 
Hells Angels 

 

    Outline 
 
 

1) The reason why I chose this subject or topic. 
- Fascination. 
 

 
      2)    Basic facts about HA 
      -      How many? 
      -      Where? 
      -      Who? 
      -       How much money do they earn? 
      -       How do they do it? 
      -       How and where did HA start? 
      -       Why did they call it Hells Angels? 
     

3)   Perspectives on Hells Angels in Scandinavia 
- Hells Angels in Denmark 
- How do you become a member of HA? 
- From “hangaround” to full membership 
- About the bikerwar in Denmark (HA, Bandidos and Bullshit) 
- Why this war? – What happened actually and what was the result? 

 
 
Sources 
 
Hells Angels 
 
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1914201,00.html   3.5 ns  
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hells_Angels#History     2.0 ns 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hells_Angels#Membership    1.5 ns 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hells_Angels#Scandinavia     0.9 ns 
 
http://auto.howstuffworks.com/hells-angels3.htm     1,7 ns 
 
 
 
 
 

My sign: A n de rs M øl l e r                       Teachers sign:  Kim 
Frandsen 



 

 


