
 

 

en tape 

kuglepen 

penge 

en blyant et kort (over København) 

en pengepung 

en stol 

en computer 

et hæfte 

en mus 

tape 

en kop kaffe 
en nøgle 

en saks 

et lys 

en avis 

en dagbog 

en hæftemaskine en clips 



Monica er på arbejde.  Hun sidder på en stol 

ved et skrivebord.  Mangler hun noget?  

”Der er min blyant og kuglepen, mit hæfte 

og min computer, en clips, en 

hæftemaskine, en saks, og en tape.” Hun har 

en kop kaffe, en avis, og lidt penge i en 

pengepung.  Hun har også et godt lys.  

Hendes nøgle ligger der og hendes…hvor er 

hendes dagbog henne?!  Den ligger ikke der!  

Hun kigger overalt.  ”Hvor er den henne?”  

En medarbejder kommer forbi.  Han hedder 

Morten. 

 

Monica: Morten!  Jeg leder efter min dagbog.  Har du set den? 

Morten: Din dagbog?  Nej, desværre.  Har du spurgt Kasper eller Pia?  Måske har de set den. 

Monica: Okej, tak Morten. 

Morten: Det var så lidt.  Jeg håber, du finder den. 

------ 

Monica: Hej Kasper.  Jeg leder efter min dagbog.  Har du set den? 

Kasper: Hvordan ser den ud? 

Monica: Den er sort og lille. 

Kasper: Står dit navn på den? 

Monica: Nej, desværre. 

Kasper: Nej, jeg kan desværre ikke hjælpe dig. Har du talt med Pia om det?  Måske har hun set den. 

Monica: Nej ikke endnu.  Jeg gør det nu.  Tak Kasper. 

Kasper: Det var så lidt. 

------ 

Monica: Hej Pia.  Har du set en sort, lille dagbog?  Jeg kan ikke finde min. 

Pia: Ja, den ligger derhenne på bordet.  Er den din? 

Monica: Ja!  Åh, mange tak!!  Hvor har du fundet den? 

Pia: Den var på toilettet. 

Monica: Tusind tak for hjælpen!! 

Pia: Det var så lidt! 



 

 

Look at the picture of the desktop with the objects on it.  Notice how they are arranged, then match the question 

with the correct answer.  (Answers are give upside-down below) 

 

1) Hvor er saksen henne? 

2) Hvor sidder musen? 

3) Hvor står koppen? 

4) Hvor ligger avisen? 

5) Hvor er tapen? 

6) Hvorhenne ligger hæftet? 

7) Hvor sidder computeren? 

8) Hvor ligger kortet? 

9) Hvor er clipsen? 

10) Hvor sidder stolen?

a) På computeren. 

b) Den ligger til højre for pengene. 

c) Den ligger til højre for tapen. 

d) Den sidder mellem blyanten og saksen. 

e) Under kuglepennen og clipsen. 

f) Det ved jeg ikke! 

g) Den er til venstre for pengepungen. 

h) Ved siden af hæftemaskinen. 

i) Den ligger på hæftet.  

j) Under koppen og hæftemaskinen. 

 

hvor where 

hvorhenne where-at 

hvor….henne where…at 

mellem between 

på on 

til højre (for) to the right (of) 

til venstre (for) to the left (of) 

under under 

ved siden af next to 

 

 

Svar/Answers:  1c, 2a, 3h, 4b, 5d, 6e, 7g, 8j, 9i, 10f 



 

Fortæl om Monicas dag/Tell about Monica’s day 

Fill in the blanks with the simple past verb form.  This is also called the narrative past because it is usually used 

when someone tells a story or gives an account of past events.  The words in parentheses are in the present tense.  

Just change them to simple past.  Answers are upside-down at the bottom of this page. 

 

 

 

Monica ___var_______(er) på arbejde.  Hun ______________(sidder) på en stol ved et skrivebord.  

_______________(Mangler) hun noget?  ”Der er min blyant og kuglepen, mit hæfte og min computer, en clips, 

en hæftemaskine, en saks, og en tape.” Hun ___________(har) en kop kaffe, en avis, og lidt penge i en 

pengepung.  Hun ____________(har) også et godt lys.  Hendes nøgle ________(ligger) der og hendes…hvor 

________(er) hendes dagbog henne?!  Den ________(ligger) ikke der!  Hun _______________(kigger) overalt.  

”Hvor er den henne?”  En medarbejder ___________(kommer) forbi.  Han ____________(hedder) Morten. 

Monica ___var_______(er) på arbejde.  Hun ___sad____(sidder) på en stol ved et skrivebord.  

__Manglede__(Mangler) hun noget?  ”Der er min blyant og kuglepen, mit hæfte og min computer, en 

clips, en hæftemaskine, en saks, og en tape.” Hun ____havde___(har) en kop kaffe, en avis, og lidt penge i 

en pengepung.  Hun ___havde_________(har) også et godt lys.  Hendes nøgle ___lå_____(ligger) der og 

hendes…hvor __var___(er) hendes dagbog henne?!  Den ___lå____(ligger) ikke der!  Hun 

___kiggede______(kigger) overalt.  ”Hvor er den henne?”  En medarbejder ____kom_______(kommer) 

forbi.  Han ____hed________(hedder) Morten. 

Hvad hedder de? 
(Answers below) 

A 
B

 
C 

D F 
G 

K 

P 

Q R 

A EN SAKS B EN TAPE C EN NØGLE D EN KOP (KAFFE) E EN HÆFTEMASKINE F EN CLIPS G PENGE H EN DAGBOG I ET 

KORT J ET HÆFTE K EN KUGLEPEN L EN MUS M EN LAMPE N EN PENGEPUNG O  EN AVIS P EN COMPUTER Q EN BLYANT 

R EN STOL 


