
Send en gammeldags SMS! 

For mange år siden var det meget besværligt at sende en besked over telefonen. Skriftlige beskeder på telefonen 

kaldte man SMS’er. Man skulle trykke mange gange på tastaturet, selvom man ikke skulle skrive ret meget.  

 

Opgave 1: Kan du regne det ud? 

Skriv den talkombination, der gør, at man kan skrive beskeden ”Hej med dig”. 

Husk: mellemrummet tæller med som en tast.  

Hint: Det første tal er 4. 

 

 

 

 

Opgave 2: Hvad står det for? 

Hvad tror du, forkortelsen ”SMS” står for? 

OBS: Gæt først og google bagefter. 

 

Mit gæt: 

 

Google-svar:  

 

Hvad stod der i verdens første SMS? Og hvilket år blev den sendt? 
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Send en gammeldags SMS! - Facit 

For mange år siden var det meget besværligt at sende en besked over telefonen. Skriftlige beskeder på telefonen 

kaldte man SMS’er. Man skulle trykke mange gange på tastaturet, selvom man ikke skulle skrive ret meget.  

 

Opgave 1: Kan du regne det ud? 

Skriv den talkombination, der gør, at man kan skrive beskeden ”Hej med dig”. 

Husk: mellemrummet tæller med som en tast.  

Hint: Det første tal er 4. 

 

4 4 3 3 5 0 6 3 3 3 0 3 4 4 4 4 

 

 

Opgave 2: Hvad står det for? 

Hvad tror du, forkortelsen ”SMS” står for? 

OBS: Gæt først og google bagefter. 

 

Mit gæt: 

 

Google-svar:  Short Message Service 

 

Hvad stod der i verdens første SMS? Og hvilket år blev den sendt? 

“Merry Christmas” (3. December 1992) 
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Til læreren / om materialet 
 

Hej! Tak fordi du vil bruge mit materiale!       

Materialet er lavet som en lille opgave om gammel teknologi - SMS’er. 
 

Sådan printes/forberedes materialet: 
Udskriv side 1 til hver elev. 

 
 

Praktisk info: 
Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til 

undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over 
begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående 

aftale med licensgiver. 
 

Du kan se flere af mine materialer på min side www.teachem.dk  

Kontakt mig på instagram: teachem.dk 

Billederne i materialet er fra www.Pixabay.com  

Dette materiale er udgivet på www.BubbleMinds.dk 
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