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Verdens mest solgte Infomat
Tandy TRS-80, Model I
Uddannelsesversion med
12" skcerm, kassette, tastatur,
Basic Level II og 4K RAM
hukommelse kr.

kr. 6.055; exc1. moms
Kan senere indga i
centralstyret netvcerk i
klassevcerelset.
For yderligere
information - ring
til0l-223044
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Klimaaendring?
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Kan man ikke huske 1972 for andet, ja, sa var <let i dette ar,
at Johnsen-udvalgets beta:nkning kom, og her i september
holder vi sa 8 ars fodselsdag for den.
Selv om der nu nok er en del, der ville va:re skrevet anderledes i <lag, er der dog meget i Johnsen-rapporten, som stadig
har fuld gyldighed. De fleste ideer og principper fra beta:nkningen er ba:redygtige endrn,1, og dette bekra:ftes bl. a. af
erfaringer og udviklingen herhjemme og i udlandet.
Pa <let sidste har man i Sverige og Norge barslet med beta:nkninger, som behandler edb i skolen. Disse beta:nkninger
omtales andet steds her i bladet.
Undervisningssystemerne og undervisningstraditionerne er
selvfolgelig forskellige i de tre lande , og derfor gribes tingene
ikke ens an, men de overordnede formal og begrundelserne
for at indfore datala:re/edb er ta:t ved at va:re de samme.
Det, der sa er <let spa:ndende, er hvilket land, der forst far
taget konsekvenserne af den udvikling m.h.t. edb, som samfundet har va:ret (og er} inde i. Pa sin vis
bliver <let et kapl0b om hvilket land, der forst lader gerning f0lge ord, hvor "ordene" er fra 1972
(Danmark), 1978 (Norge} og 1980 (Sverige).
Med en let omskrivning af kendte ord. ma man sa habe, at <let ikke gar sadan, "at de forste, skal
blive de sidste ".
Det er helt klart en hovedopgave for Datala:reforeningen, at fa faget datala:re placeret rimeligt og
fornuftigt i de almene uddannelser: folkeskolen og gymnasiet/HF.
For tiden burde der va:re lysning i sagerne for folkeskolens vedkommende. Ministeren kan vel
ikke sidde de mange henvendelser med 0nske om datala:re overh0rig, specielt ikke, nar man tager
i betragtning, at grundskoleradet, DLF/Datala:reforeningen, 5-byerne (Esbjerg, Odense, Randers,
Aalborg og Arhus), K0benhavn, DUFA, EDB-radet og mange andre star bag disse henvendelser.
For gymnasiet/HF er situationen en anden. Under den nuva:rende ordning udg0r fagtra:ngslen
et problem for nye fag, der skal ind; men Datala:reforeningen kan ikke acceptere, at fagpolitik fra
andre fags side skal hindre en fornuftig udvikling for datala:re i gymnasiet/HF. Der ma kunne findes
plads ogsa til datala:re, og det er lige sa lidt acceptabelt, at datala:re ska! leve pa "!ante" timer, som
det heller ikke er acceptabelt, at andre fag fors0ger at stja:lc emner fra datala:re med den uhyggelige
argumentation, "at datala:re er for vigtigt, ti! at va:re datala:re".
En l0sning m.h.t. datala:re i gymnasiet/HF tra:nger sig pa, og derfor har datala:reforeningen i
dette forar nedsat en arbejdsgruppe, der er begyndt at tage fat i problemerne. Af hidtil planlagte
aktiviteter er bl. a. et temanummer af DATALA:.RE, hvor man vii ga i dybden med behandling af
datala:res placering og indhold i gymnasiet/HF, og i slutningen af november vii der blive afholdt et
kursus for alle interesserede gymnasiela:rere, hvor der vii blive lcjlighed ti! debat.
ES

Fraktionsdannelser
Datala:reforeningen er vokset st0t og roligt gennem de ar, hvor den har eksisteret, og medlemstallet
har forla:ngst rundet de 500.
Nu er vi imidlertid blevet sa store, at det vii va:re praktisk at udnytte mulighederne i vedta:gterne
for dannelsen af fraktionsstyrelser, der kan tage sig af aktiviteterne pa de enkelte omrader. Derfor
har styrelsen vedtaget, at der i forbindelse med dette a.rs generalforsamling (eller for} ska! gennemfores fraktionsm0der, hvor der ska! va:lges fraktionsstyrelser.
For gymnasiefraktionens vedkommende vii valg af fraktionsstyrelse finde sted i tilknytning ti!
ovenna:vnte kursus. De 0vrige valg vii finde sted i forbindelse med generalforsamlingen.

ES
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Om faget
datalcere
Datateknologien vil jo nok fa st0rre betydning
for samfundet og mennesket end nogen anden
tidligere kendt teknologi. Derfor ·er det mindre
ansta:ndigt, at visse skoleformer (folkeskolen og
gymnasiet bl. a.) kalder sig almene og uddanner
og opdrager elever til nutidens og fremtidens
samfund uden at tilbyde oplysning om data.
Mange spaltemillimetre i dette blad har da ogsa
va:ret brugt til argumentation for, at faget
datala:re skal etableres formelt i disse skoleformer, og jeg skal ikke bruge flere, specielt ikke
da alle foreningens medlemmer formentlig
allerede er overbevist.
Sagen ma altsa va:re klar for alle ta:nkende va:sner,
og da kunne man sp0rge: Hvorfor sker der sa ikke
noget. Det er der to grunde til. Den ene grund
kan pa tryk bedst formuleres i nogle vage vendinger om, at det hrenger sammen med, hvad
skole og fag er for nogen st0rrelser, og hvordan
de udvikler sig og udvikles. Den anden grund er
mere kontant. Argumentationen for datalrere
er overbevisende og nreppe gendrivelig. Men argu-

mentationen for, at datala:re skal va:re et selvsta:ndigt fag, er ikke sa:rlig st.erk. Maske kunne
man endda hrevde, at datalrere er for vigtigt til
at blive puttet ned i et uanseligt smafag med
et par ugetimer et semester eller to i l0bet af
tolv a.rs skolegang. Rent bortset fra, at vi da vist
forresten allerede har fag nok i skolen.
Den fomuftige strategi ma derfor vrere, at de
almene uddannelsesinstitutioner forsynes med
den n0dvendige datakraft, som sa bruges meningsfuldt i undervisningen. Og det skal ikke ske under
drekke af, at man herved kan lette eller forbedre
undervisningen. Det kan va:re rigtigt i nogle
fa specielle tilfa:lde, men ellers vil den lettelse
eller den forbedring af undervisningen, man kan
fa ·pa denne made, va:re mindre end den lettelse
eller forbedring, som man ville have kunnet opna
ved at investere de samme 0konomiske og pa:dagogiske ressourcer pa anden vis. Men det skal
ske, for at datala:re kan komme ind i skolen, ikke
som fag men som emne. Det er ikke sva:rt at
pege pa eksisterende fag, der er velegnede va:rter
for parasitten. Fysik og kemi er gode eksempler,
ikke fordi det faglige indhold i disse naturvidenskabelige fag indbyder mere hertil end det faglige indhold i en ra:kke andre gode fag, men pa
grund af la:rernes indstilling og baggrund, som
er det allermest vigtige i denne sammenha:ng.
Arne Mikkelsen
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7 O' ernes datalcereundervisning
i gymnasiet og HF
I l0bet af 70'erne kom der et nyt fag ind i gymnasie- og HF undervisningen. Faget hed datalrere
og var beskrevet i beta:nkning nr. 666-1972, den
sakaldte Johnsen rapport. Beta:nkningen var
interessant ud fra to synsvinkler.
1) Det var lykkedes at koordinere undervisningsplanerne for de 16-19-arige, hvad enten de
sigtede mod en handva:rkeruddannelse, en
kontoruddannelse eller en teoretisk uddannelse.
2) Der var beskrevet et fag som gav undervisningen
mulighed for at lukke op mod samfund og
erhvervsliv.
Strukturen i undervisningsplanen, der skulle
muligg0re dette, har tre dele:
A: Grundla:ggende del
B: Projektorienteret del
C: Specialela:sning
Omfanget af grundla:ggende del er 50% af under-

4

visningstiden, projektorienterende del 15% og
specialela:sningen 25% og den resterende tid placeres indenfor den del, hvor behovet foles st0rst.
Efter undervisningen i den grundla:ggende del,
der omfatter elementa:re datalogiske va:rkt0jer
og metoder og samfundsma:ssige implikationer,
er man rustet ti! projektdelen, der sigter mod
anvendelser og samfundsmressige implikationer
og altid ud fra konkrete eksempler. Det var saledes hensigten, at der her kunne skabes kontakter med erhvervslivet i projektdelen. I specialedelen skulle det va:re muligt at tage emner op
fra den obligatoriske del, eller man kunne arbejde sammen med andre fag, eller udbygge de
kontakter dcr evt. var skabt under projektdelen.

Idebank
Det er spa:ndende om et sa ambiti0st program
er blevet til at genkende i den undervisning, som
har fundet sted. (Hove<lansvaret ma nok tilla:gges Stig Obel, der repra:senterer Gymnasie-

skolen). For at unders0ge dette samlede jeg for
et par ar siden samtlige titler pa projekter og
specialer, og for at have en idebank og for at
vurdere resultateme gengives de her:

B. Projekttitler
L0nk0rsel. Samfundsma:ssige implikationer
{avisartikler). Opinionsunders0gelser. Administration. Produktionsstyring. Planla:gning og
samfundsudvikling (simulering). C.A.I. Privat
og offentlig personregistrering. Robotter. Kasseterminaler. Valganalyse. Det r0de system.
On-linesystemet {Sparekassen). Godsspedition
{Lehman). Lokal databehandling i kommuneme. S.I.P. Sukkerfabrikkernes fors0gsstation.
Dynamiske modeller i 0konomi. EDB i bank.
CPR. EDB i SAS. Politiken (sa:tteri). Et
kartoteksystem. Virksomhedsplanla:gning.
Sja:llands Tidende.

C. Specialetitler
C.A.I. Databa:rende medier. Filorganisation.
Simulering. Ekstremumsbestemmelse. Sortering. Mendels love. Primtal. Dyrs sameksistens.
Frembringelse af poesi. Skrakast. Lix. Kurvetegning. Skatteberegning. Maskinsprog. PHva:rdi. Redoxproces. Temperaturfordeling i en
stang. Gevinst i olieboring. Trekantberegning.
Beregning af polygoner. Komponering af musik.
Fodboldregnskab. Kannibalproblemer. Usikkerhcdsberegning. Arealbestemmelse ved sekander. Busplan. Turneringsplan. Elevregistrering. Sp0rgeskema {skjult kriminalitet). Licensberegning. Fysik0velse, gitter. Latinske b0jninger. Spilteori. Oversa:ttere. Undervisning i
fransk. National0konomiske modeller. S0nderjyllands demografi. Bibliotekssystemer. Det
pengel0se samfund. Et automatiseret kraftva:rk. En automatiseret administration. Datamatcns elcktronik. Datatransmission. Skemala:gning. Befolkningsprognose. Tekstunders0gelser. Linea:r optimering. Fisk i s0. Artsbestemmelse af rovfugle. Fors0mmelsesregistrering. K0teori. Sortering. G.A.B. processtyring.
Bobspil.
Man kan sfiledes sige, at forventningernc er indfriet ti! fulde, ct indtryk der forsta:rkes, nar
man la:ser elevcrnes projektrapporter og specialer. Der opnas bade faglige resultater og samfundsma:ssige kontakter der langt overstiger, hvad man
kan forvente i et fag med kun to timer. Restiltatcrne har ogsa gjort, at Direktoratet, pa trods
af at faget kun har fors0gsstatus, har opf0rt det
pa lige fod med andre fag i regelsamlingen {02-29),
og ligeledes har lavet hlanketter ti! pcnsum. Disse
resultater har nok ogsa va:ret medvirkende ti!,
at Rikard Frederiksen annoncercde sin lillc
gymnasiereform, hvor datala:re var et selvsta:ndigt fag. At dette ikke havde GL's opbakning var
klart, og som arbejdsl0sheden for magistre st0t

Vindmolle I bygget i 1979 pd Nakskov Gymnasium
af elever i J.g matematisk-teknisk linie.
Kl.assen har en dags undervisning om ugen pd Teknisk
skole i J.g.

steg blev fors0gsarbejdet mere og mere vanskellgt.
Pi~nererne 0nskede ikke mere, at der fra en gruppe la:rere i Ja:rerforsamlingen blev set ska:vt ti!
deres "strandhugst" af timer, og at det skulk
va:re takken for et stort fors0gsarbejde gjorde, at
man flere steder holdt op. Pa trods af disse oplagte vanskeligheder fungerer datala:re stadigva: k som det fag, hvor der bade med hensyn ti!
udbredelse og antal clever er den st0rste fors0gsaktivitet.

Klimaaendring

Men inden for det sidste ar er der sket en ma:rkbar a:ndring fra ccntralt hold (GL/Dircktoratet)
ang. datala:res status. Deis er der i refcrater fra
GL et fag , der hedder matematik/data, dels giver
lb Fisher Hansen pa direktoratets vegne udtryk
for beta:nkelighed for la:seplanen i datala:re ved
et integrationsfors0g mellem datala:re. matematik og samfundsfag. Disse signaler gjorde, at
jeg henvendtc mig tclcfonisk ti! lb Fisher Hansen.
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klare efteruddannelsen af de mange tusinde, som
ad denne vej bliver "motiveret" for faget. Erfaringerne fra andre lande siger at det kun er muligt ved en meget hard central styring med store
millionbel0b til kurser og udvikling af undervisningsmateriale. Maske vii det va:re den rigtige l0sning i vort fagtra:ngte gymnasium, men
der er na:ppe vilje ti! at g0re sadan. Passer en
sadan fremgangsmade ind i dansk skoletradition
og er der penge ti! et sadant program? Svarene
kender vi sikkert, men jeg ha.her, jeg har tradt sa
meget i spinaten, at vi kan fa taget fat pa diskussionen om datala:re og 80'ernes gymnasium. Ska!
de landvindinger og abninger for gymnasiet mod
omverdenen, som datala:re har skabt, sa:ttes over
styr? Styrt ud i en diskussion! Ellers vii GL's styrelse fortsa:tte sin politik og i det nuva:rende
klima er resultatet givet.
Kjellberg Christensen
Vingeprofiler til vindmelle II udtegnes pd plotteren (RC
7000/Textronix).

der forsikrede, at direktoratets politik var ua:ndret. Kort tid efter skriver GL's undervisningsudvalgs formand Jens Kromann (nu arbejdsgiverforeningen) ang. datala:refors0g:
"Dette fors0g er nu sa gennempr0vet, at GL ikke
kan st0tte det i fremtiden. Der ma i stedet findes
andre muligheder, fx. i form af integration af
datala:re i andre fag. Direktoratet og GLvarenige
i denne sag, og der vii fra direktoratet udga en
skrivelse herom".
Pa samme tid argumenterer fagkonsulenten i
fysik Arne Mikkelsen for vigtigheden og det uomga:ngelige i at have datala:re i gymnasiet og siger:
"Maske kunne man endda ha:vde, at datala:re er
for vigtigt ti! at blive puttet ned i et uanseligt
smafag med et par ugetimer i et semester eller
to i l0bet af tolv a.rs skolegang".
Arne Mikkelsen er endda sa venlig at anvise
hvilke fag der ska! styrkes ved at rumme "parasitten". Han byder pa fysik og kemi og personligt kan jeg godt se, at den abning faget datala::re
har fa.et mod samfundet ville va:re va:rdifuldt
at tilfore disse fag, men det er nok tvivlsomt om
denne transplantation lykkes. Nar man studerer
disse foreningers efteruddannelsesprogrammer
ma man nok sige, at sigtet Jigger et sted der er
diamentralt modsat datala:reforeningens sigte
med faget.
Alie disse signaler g0r, at mange der har arbejdet
for at fremme datala:re og udvikle det igennem
det sidste tiar ma se i 0jnene, at klimaet har
undergaet en forandring. Vi bliver n0dt ti! at
overveje denne situation. Hvordan kan man sikre
at en evcntuel placering i andre fag kan fastholde de positive rcsultater, som vi i 0jcblikket
nar i faget, og som vi bl. a. ser udm0ntet i vor
fa:lles forening. Hvordan blivcr dct muligt at
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PS.

Prisopgaver ti! l0sning: Hvordan piivirkes
den samling, der er vant ti! at se bagud ti!
at se fremad?
PPS. Kandidater ti! GL's styrelsesvalg 1979:
Formandsvalg 100 % Historiela:rer/old/samf.
Styrelse
38 % Historiela:rer/old/samf._

Tegninger til vingeprofiler omsrettes til praksis.

D

Lcerebsger ·. . er passer til datamaten
* Predagogisk udformede lrereb0ger * Ogsa b0ger for den, der vii vide
der hjrelper eleven til hurtigt at
forsta datamaten.
Pa dansk-selvf01gelig

mere om datamatens indretning,
maledatamatsystemer og
programdokumentation

* datamat
lngen uoverensstemmelsermellem * Bestil et sret-lres-og bliv
og lrerebog
overbevist
Videointerface

* datamat
Lader hele klassen se med pa en * Tilsluttes skolens videoanlreg eller
et almindeligt TV
* Pris: 650,- excl. moms
Priseksempler:
8.990,Grundsystem m. CPU, tastatur, dataskrerm og kassette
System med grundsystem, dobbelt floppy disk ( 2 x 80K), ABC P80
printerog interface for denne
28.990,Klassesret m. 6 x grundsystem og ABC P80 printer med omskifter
63.940,for 6xABC 80
Alie priser forstas excl. moms

DATAUDSTYR FRA ~~METRIC&0~
DATAAFDELINGEN, SKODSBORGVEJ 305, 2850 WERUM, TLF (02) 80 42 00
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Dalal.ere

■

I

gymnasiet

EDB-undervisning b0r spille en langt st0rre rolle
i gymnasiet end tilfa:ldet er i dag, hvor de fleste
af eleverne ingen edb-undervisning modtager
overhovedet. EDB-udviklingen startede for 40 ar
siden. Konstruktionen af microprocessoren viser,
at udviklingen fortsa:tter, og at vii dag med hensyn til anvendelser af edb kun er pa et indledende
stadium. Denne udvikling ma fa konsekvenser for
gymnasiets indhold.
Datateknikken er - rigtigt anvendt - et udma:rket hja:lpemiddel, som giver en ra:kke fordele.
.Men anvendelsen af edb har ogsa en bagside. Nar
et firma eller en offentlig institution "gar over
til edb" kan det have nogle h0jst uheldige konsekvenser for dem, som i vid forstand bliver brugere
af edb-teknikken. Derfor ga:lder det om at pav irk e den made edb bliver anvendt pa, sa fordelene
udnyttes og de negative sider begra:nses.
Behandling af generelle edb-sp0rgsmal b0r va:re
obligatorisk for samtlige clever. Denne undervisning ska) have som mal at give eleverne indsigt i
og holdning til edb's konsekvenser (muligheder
og ulemper} i samfundet og at give indsigt i og
holdning til edb's konsekvenser for dem, som
i vid forstand er brugere af edb. En realisering
af disse ma! vii give eleverne indsigt i og holdning ti! sammenha:ngen mellem edb og moderne
samfundsudvikling og forholdet mellem edb og
det enkelte individ. De vii ogsa fa visse helt elementa:re kundskaber om edb samtidig med, at de
far et vist grundlag for at vurdere uddannelse- og
erhvervsmuligheder inden for edb .
Gymnasiet b0r desuden tilbyde edb-undervisning af mere specialiseret karakter. Det ma
va:re muligt for interesserede elever at modtage
datala:re-undervisning, der gar mere i dybden,
ikke blot med en datamaskines opbygning og

Virksomhedsbes•g
hosKTAS
Mandag den 6. oktober kl. 19.00 - forevisning af hvordan oplysn ingstjenesten
fungerer via edb-systemer hos KT AS.
Adresse: Rosenvrengets Aile 11
Tilmelding: Senest onsdag den 1. oktober
(fa pladser!)
Gerd Belhage, (02) 97 10 46.

virkemade, men ogsa med de virkninger anvendelsen af edb har pa probleml0sning inden for
fag, som har taget edb i brug, pa arbejdssituationen for de mennesker som benytter en datamaskine i sit daglige arbejde og pa individet ved
samfundets brug af edb. Den faglige opla:ring i
edb skal ikke bare tage sigte pa at give et grundlag for videre uddannelse i edb og et grundlag
for at anvende edb som et va:rkt0j . Den skal ogsa
give eleverne holdninger og indsigt, som g0r dem
i stand til at tilpasse sig og pavirke et arbejdsliv
og et samfund med stadig skiftende forhold.
Endelig b0r eksisterende fag moderniseres
saledes, at edb-undervisning og anvendelse af edb
indgar som en integreret del.
Edb-undervisning b0r al tsa indfores i gymnasiet
pa 3 mader:
1) Samtlige elever orienteres om datamaskiner og
datamaskinernes anvendelse i samfundet og
Stifter bekendtskab med generelle sp0rgsmal
vedr0rende edb's konsekvenser.
2) Datalrere kan vrelges af sa:rligt interesserede
elever.
3) EDB anvendes i eksisterende fag og bruges
som et hja:lpemiddel i undervisningen .

Afsluttende kommentar
Den norske rapport "EDB utdanning i den videregaende skole" og den svenske rapport "Datorn
i skolan", som er anmeldt i dette nummer af
Datalrerebladet, har vreret inspirationskilde for
arbejdet med at lave ovenstaende formulering
af generelle synspunkter vedr0rende datalrere i
gymnasiet.
Jerg e n F. Hansen
S ilkeborg Amtsgy·mnasium

KURSUS
Datala:reforeningens
gymnasiefraktion
indbyder hermed til kursus fra onsdag
den 19 .11. 1980 kl. 17.00 til fredag den·
21.11. 1980 kl. 14.00 pa Fugls0centret,
8420 Knebel. Na:rmere program folger,
men reserver dagene NU.
Efter kurset er der m0de, hvor alle gymnasiefraktionens medlcmmer er indbudt
ti! at deltage. Pa m0det v.-elges en fraktionsstyrclse cfter Datala:reforeningens
love.
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METRIC PR&SeNTERER:
METRIC ~ Kao
SO'ernes
Mikrodatamatsystem

METRIC ABC 80-MIKRODATAMATEN
til morgendagens undervisning!

* 16K
ABC 80 BASIC i ROM, altid
* Let at lrere - nem i brug
klar til brug, ingen besvrerlig indlres* semikompilerende
Lynhurtigt og avanceret
ning
BASIC, det internationale sprog
* 12"dataskrerm med grafik

* 16K bruger- RAM (opt.32K)

* Professionelt tastatur

* Kassettebandstation til program- * Har udgang for modem, kan ogsa
og datalagring

* Skandinavisk kvalitetsprodukt

bruges som terminal

* Pris: 8.990,- excl. moms

DATAUDSTYR FRA ~~METRIC &ofi
DATAAFDELINGEN, SKODSBORGVEJ 3 0 5, 2850 NJERUM, TLF (0 2) 8 0 42 00
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Rapport Ira Sverige
DIS- Datorn i skolan.
SO :s handlingsprogram och
slutrapport SO-projekt 628.
Denne rapport dateret 5./3. 1980, pa over 90
sider beskriver, hvorledes faget datalrere opfattes,
beskriver fors0g med datalrere og hvorledes undervisning i datalrere b0r indfores i grundskolen og i
gymnasiets forskellige linier, sam t hvorledes
efteruddannelse af la:rere b0r gribes an, og stiller
forslag ti! software- og hardwarekrav. Endelig beskrives grundtankerne i PRINCESS-projektets
syn pa datamatst0ttet undervisning, og der gives
retningslinier for fortsat arbejde med datamatst0ttet undervisning.
Rapportens udgangspunkt er, at anvendelsen
af datamater i samfundet efter mange iagttageres
mening vii fore ti! en a:ndring af samfundet, som
det skete ved industrialismens gennembrud. Og
vi kan ikke undva:re datateknikken. Det er man
enig om i faglige organisationer, politiske partier,
i erhvervslivet, i myndigheder og forvaltninger.
Men datamater kan ogsa va:re en trussel mod
samfund og individ. For at fornge individets
indflydelse pa datamatanvendelsen kra:ves viden.
Viden om datamater og deres anvendelse kra:ves
ogsa for at bevare landets rolle som industrination.
Datamaters anvendelse i undervisningen drejer
sig derfor dels om en ajourforing af forskellige
fagomrader, hvor datamater allerede er et regneteknisk hja:lpemiddel, dels om datamater som
indla:ringshja:lpemiddel, men ikke mindst om
den almendannende undervisning i datala:re, der
beska:ftiger sig med datamater og deres anvendelse i samfundet.

Beslutning om datal.rre
Den svenske rigsdag har allerede besluttet, at
datalrere ska! indfores i grundskolen og i gymnasiet, og rapporten foreslar, at datala:re indledningsvis skal have tyngdepunkt i fagene
matematik og samfundsfag. lndplaceringen ska!
ske indenfor skolens nuva:rende kursusplaner,
men folges op af en revision af la:seplanerne i
matematik og samfundsfag. Eleverne ska) have
indblik i, hvorlcdes samfundet pavirkes af databehandling, og hvorledcs ansvaret er fordelt. Specie! va:gt ska! la:gges pa informationssystemer og
pa individets rolle og muligheder ved indforing og
anvendelse af datasystemer pa forskellige arbejdspladser. Eleverne ska! i gymnasiet kunne anvende
datamaskiner ti! probleml0sning, bade vcd hja:lp
af fa:rdige programmer og ved hja:lp af cgnc programmer skrevet i et h0jniveausprog. Anvenddsc
af datamaler i fag som matema1ik og fysik ska!

i0vrigt indfores for at illustrere, hvorledes enkle
ideer som f. eks. iteration og simulering udg0r
meget effektive metoder ti! probleml0sning. Malet
er her at give eleverne indsigt i forskellige begrebsdannelser, ikke at de ska! arbejde med programmeringstekniske detaljer. Numeriske metoder
foreslas som et hovedindslag i nye matematikla:seplaner.

Datamatformidlet undervisning
Rapporten er srerlig interessant omkring synspunkter pii datamatformidlet undervisning. Forskningen pa dette omrade gennem 60'erne og i
begyndelsen af 70'erne beskrives som behavioristisk pra:get, idet datamater hovedsalig anvendes
som et nyt medium ti! at realisere programmeret
undervisning. Programmerne styrer eleven gennem
en forud fastlagt struktur med udgangspunkt i
elevens viden, der blotla:gges gennem en ra:kke
sp0rgsmal. Strukturen kan med datamathja:lp
g0res mere omfattende, pra:sentationen af information mere varieret, og svaranalysen mere
flcksibel end gennem andre medier. Denne anvendelse af datamater er naturligvis ikke uden interessc, men en nyta:nkning synes p ii vcj med
andre udgangspunkter. I stedet for at opfattc
eleven som ct ohjckt for pavirkning betragtes
kundskaher som noget, der opniis gennem handling og oplcvelsen af handlingens konsekvenser.
Med andrc ord skal eleven kunnc sporge data-
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maten og selv kunne pavirke modellen af virkeligheden. Forskningen bliver derfor tvrervidenskabeligt prreget, med krav om at implicerede
elever/lrerere ska! deltage i systemudviklingen, og
at der skal vrere plads ti! vekselvirkning mellem
model/metodeudvikling og empirisk virksomhed.
Fors0gsvirksomhed med disse udgangspunkter er
foretaget i matematik og samfundsfag.

Udstyrskrav
Rapportens krav ti! datamatkapacitet pa en
gymnasieskole er dikteret ud fra de to mal at
give kendskab ti! datamater som hjrelpemiddel
ti! probleml0sning samt at give den mere almendannende viden om datamater og deres anvendelse
i samfundet. Det forste mal kan nas gennem det
typiske enbrugersystem bestaende af en terminal
med indbygget centralenhed og baggrundslager.
Men for at kunne konkretisere datamatens funktion og rolle i samfundet krreves ofte, at der er
tilgang ti! samme register fra flere terminalarbejdspladser. Specielle krav ops tar, hvis datamatanvendelse i samfundet ska! kunne konkretiseres
med mere omfattende datamrengder. Antal arbejdspladser pa en skole b0r vrere mindst fem,
da det ikke kan anbefales, at mere end tre elever
arbejder samtidigt med en terminal.

Om valg af programmeringssprog siger rapporten, at deter et 0nskemal, at man sa snart der
markedsf0res et struktureret sprog egnet ti! skolebrug, ska! ga over ti! dette. Pascal er et eksempel
pa et struktureret sprog. Men det er ikke afpr0vet i skolen, bl. a. fordi det anses for at vrere
for svrert tilgrengeligt.
Rapporten er endelig meget opmrerksom pa
problemer omkring efteruddannelse af lrerere,
specielt i matematik og samfundsfag. Ud over en
efteruddannelse i datalrere, der er £relies for alle
faggrupper, vii lrerere med ansvar for mere teknisk orienterende dele, f. eks. matematiklrerere,
skulle tilegne sig et h0jniveausprog. Kurser af
mindst fire dages varighed trenkes fulgt op af
studiekredse og andre lokale arrangementer.
DIS-projektets leder, Anita Kollerbaur, giver
gennem denne rapport et inspirerende og velovervejet bidrag ti! diskussionen om datamaters
anvendelse i skolen . Og deter naturligvis af srerlig
interesse, at rapporten hviler pa seks ars udviklingsarbejde, der undervejs er resulteret i delrapporter, studieplaner, programmer og fors0gstekster, hvortil der henvises i et bilag ti!
rapporten.
Flemming Sloth
Brf!nderslev Gymnasium

**************************************************
Datala:re, 2. udg., 1980 af Bj0m Andersen,
K0benhavns Tekniske Skole.
Materialet er beregnet ti! undervisning pa efgbasisaret og til evt. videregaende lresning. L0sbladsystem med selvstrendig paginering inden
for de enkelte afsnit med henblik pa l0bende
revidering. 15 7 sider.

Mecllems•

·Service

Publikationer, som kan fas eller lanes ved
henvendelse ti! SEL, CAI-laboratoriet,
Svendborgvej 10, 5762 Vester Skeminge,
tlf. (09) 242282, tirsdag9-16.
I rubrikken "Medlems-service" optages
prima::rt publikationer, som ikke er i
boghandelen eller kan skaffes gennem
sredvanlige biblioteker.

COMPUTER in education

Lousanne, 27 .-31. juli 1981.

EDB utdanning i den videregaende skole.
Instilling fra et utvalg oppnevnt av radet for
videregaende opla::ring. Del 1 og de! 2.
Om talt side 14.

Datom i skolan (DIS).
Sb:s handlingsprogram
projekt 628.
Omtalt side 11.
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och

slutrapport

S0-

Ti! den 3. verdenskonference om: Computer in education er netop tilgaet os
et forel0bigt program .
Det indeholder en oversigt over de hovedpunkter, der vii va:re pa konferencen.
Desuden indeholder programmet en tilmeldelsesblanket til konferencen og det
er her v,crd at bema:rke, at betaler man
inden 31. 1. 81 er prisen SFR 200, medens
prisen er SFR 300 ved senere betaling.
Evt. interesserede kan fa tilsendt dette
forel0bige program ved henvendclse ti):
Kjellberg Christensen
Strandpromenaden 32
4900 Nakskov

INGEN DATAMAT ER STAR.KERE
END DENS PERIFERIUDSTYR
Til METRIC ABC 80 findes det
rigtige udstyr•••
ABC FD,2 - Floppydisk
* Kapacitet 2x80K byte
* Mere
end 10 gange hurtigere end
kassetteband
* Sekventiel og random access
* 2 ekstra kortpladser til udvidelser
* Pris:11.500,- excl. moms

ABC P 80- Printer
* Hastighed 125CPS/63 LPM
* Selv-test
* Skriver pa almindeligt papir
* Dansk og engelsk karaktersoot
* 40-80 (opt.132) kar.f linie
* Store og sma bogstaver
* Pris: 8.900,-excl. moms, incl. interface og program

DATAUDSTYR FRA ~~METRICmo~
DATAAFDELINGEN, SKODSBORGVEJ 305, 2850 Nf'.ERUM. TLF (02) 80 42 00
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Rapport Ira Norge
EDB-utdanning i den videregaende skole.
Del I ( malsa:tning og retningslinier)
Del II Utstyrsl0smnger.
To indstillinger om EDB-undervisningens frem tidige placering i det norske uddannelsessystem.

indsigt i og holdninger ti! de konsekvenser
EDB har for samfundsudviklingen og det enkelte individs situation.
faglig indsigt i EDB.
Undervisningen ska!

Den foreliggende (del}rapport er et led i en
unders0gelse, startet i 1978, omkring den fremtidige datalrerestruktur i Norge . Unders0gelsen
ledes af et udvalg Uan Wibe m. fl.) under RVO, i.
e. "radet for videregaende opplrering". Udvalget
arbejder pa baggrund af et meget detaljeret kommissorium :
" .. ... . f0lg e nde mandat :
I A f o rmulere genere ll ma/se tt ing, fores /ti pr insip ie lle re tn ingslinier og vurde re ramm en f o r
EDB -und erv isn ingen i vid eregti en d e sk o- le, h erund er vurdere f0lg ende sp0rsmtil:
1. B0r d et gis e n ge n ere l innf0 ring i EDB fo r
alle elever, og h va b 0 r denne i t ilfe lle o m fat t e?
2. I h vilken grad b 0r und er visningen i EDB gis
som ege t fag/kursus; o-g i h vo r stor g rad b0r
de nn e u n de rvisn ing in t egreres i andr e fag ?
3 . H uo r o mfattende b 0r EDB -o pplCEring en
vCEre i re lasjo n til n CE ringsliv e ts/ samfunn ets
beho v og i re lasjo n t it h0 ye re und ervisningsinstitusjo ner ?
II A vurd er e e ksist-e rend e fa gpla ner / u ta rb ejd e n ye
fa g plan er, - h erund er :
1. gi en oversikt ove r EDB-und ervisn ing so m
t i/bys i v id ereg ti en d e sk o le.
2. gi forslag tit opplCEring sfo sninger og utstyr
v ed d e n e nk e lte skole
3. vurder e b ehovet f o r, og muligh e t en e for
utdann ing/e tterutdann ing av /mr P.re."

Ud fra dette kommissor· um har udvalget set det
som sin vigtigste opgave i forste de! (Del I) at
belyse folgende 3 problemstillinger:
1. Generel indforing i EDB for alle elever.
2 . EDB som eget fag/kursus.
3 . EDB integreret i andre fag.
Derefter (Del II) har udvalget hovedsalig koncentreret sig om en analyse af forskellige udstyrsl0sninger - mandatets pkt. II, 2 - idet arbejdet
med eventuelle fagplaner dels har afventet RVO's
vedtagelse af udvalgets indstilling, dels er foregaet
i nedsatte fagplangrupper, hvor arbejdet hermed
ikke er afsluttet.
I rapporten fastslas det, at det m a vrere EDBundervisningens formal at give eleverne :
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have et samfundsmressigt perspektiv,
vrere relevant for eleverne pa den studieret
ning/linie/gren, som de befinder sig pa,
lade eleveme arbejde aktivt og selvstrendig
med praktisk opgavel0sning.
tage hensyn ti! udviklingen i faget,
nar EDB bruges som hjrelpemiddel i andre
fag og dermed integreres i et andet fag, ske
pa dette fags prremisser.
Disse ma! og retningslinier rejser nogle problemer og er samtidig en udfordring ti! faget datahere. I Norge er "den videregaende skole" en
skole for alle elever fra 16-19 ar.
Det er derfor 0nskeligt med en samordnet datalrere-undervisning pa tvrers af de eksisterende
studieretninger. Dette vanskeligg0res ti! en vis
grad af fagstrukturen og den tid, der kan bruges
pa faget.
Samtidig er der hele sp0rgsmfilet om, hvor mange
penge der kan afsrettes til indk0b af det n0dvendige udstyr.
Endvidere er meget af det eksisterende undervisningsmateriale mangelfuldt og en fomyelse er
her (bade i Norge og Danmark) strerkt tiltrrengt.
Endelig opstar der stort behov for uddannelse/
efteruddannelse af lrerere i faget. Behovet for
efteruddannelse kan vrere srerligt stort i forbindelse med datalreres integration med andre
fag.

Ud styrsl0sninger
Hele rapporten brerer prreg af stor grundighed og
de opstillede problemfelter belyses alsidigt og
fra mange forskellige synsvinkler. Den kan derfor have stor interesse for danske undervisere i
datalrere, idet mange af de ber0rte emner ogsa
kan overf0res til danske forhold. Af st0rste
interesse er dog nok - af det hidtil udsendte materiale - rapportens del I. Det er her de grundlreggende problemstillinger diskuteres , medens
de) II, udstyrsl0sninger , vel kan have interesse,
men i mindre grad , idet denne rapport hovedsalig omfatter de svar som udvalgte EDB-leverand0rer giver udvalget p a en foresp0rgsel omfattende faste krav og udgiftsrammer t il EDBudstyr for 3 skoletyper:
1. skoler med studieretning for almene fag.

2. skoler med studieretning for handels- og
kontorfag.
3. skoler med studieretning for handva:rks- og
industrifag.

Omfang:
Kurset omfatter ialt IO undervisningstimer
pa 1. arstrin ved alle studieretninger som

Type I kan sammenlignes med vort gymnasium.
Her mener udvalget, at der ved holdst0rrelser pa
ca. 20 elever er behov for 5 6 (skrerm)terminaler,
interaktiv kommunikation, lager med direkte
adgang, BASIC og PASCAL eller APL, standardprogrammer, kobling til et offentligt datanet, udskriftsmulighed, og udstyret skal kunne anvendes
bade til undervisning og administration.
Udvalget fastla:gger udgiftsrammen til ca. 200.000 ,n. kr. (efteraret 1979) for denne skoletype.
Fra del II vii jeg isa:r fremha:ve afsnittene datam ilje og plan/egging, s.20 ff. og kapitel 4, alternative databehandlingsmenstre, s. 25 ff. som
lreseva:rdige for danske undervisere i datala:re.

Placering:
Pa det gymnasiale omrade i samfundsfag.

a

Datalreres placering
Fra del I vii jeg fremhreve udvalgets konkluderende indstilling, der er tiltradt af RVO, hvorfor
vi kan regne med at denne struktur bliver normgivende for den frem tidige placering af datala:re
i det norske gymnasium:
1. Der gives en generel indforing i EDB for alle
elever.
Emnet b0r vrere obligatorisk og omfatte
udbredelsen af EDB
betydningen af EDB for arbejdsmilj0et
det enkelte menneskes interesser og krav
i forbindelse med anvendelsen af EDB.
Emnet betegnes "EDB, INDIVID OG SAMFUND".
Mal: At give eleverne
indsigt i og holdning ti! EDB's konsekvenscr
i samfundet.
indsigt i og holdning ti! EDB's konsekvenser
for de, der i videste forstand er brugere af EDB.
indsigt i og holdning ti! EDB's indvirkning pa
arbejdsmilj0et.
kundskaber om hvornar EDB kan anvendes.
kundskaber om arbejdsopgaver i forbindelse
med udviklingen af et datasystem.
kundskaber om omfanget af brugen af EDB.
Indhold:
En beskrivelse af en situation, hvor arbejdet
udfores manuelt.
En diskussion af den beskrevne situation.
En orientering om hvornar EDB kan bruges.
En meget grov gennemgang af arbejdsopgaverne
ved udviklingen af et datasystem.
En beskrivelse af situationen efter overgang
til EDB.
En orientering om udbredclsen af EDB og de
vigtigste anvendclsesomrader.

en del af eksist·erende fag.

Kurset adskiller sig fra anden EDB-undervisning
ved, at der ikke stilles krav om datamaskineudstyr.
2. EDB som eget fag/kursus .
Mal: Den faglige EDB-undervisning skal give
eleverne
kundskaber pa et niveau, sa de kan bruge
EDB ti! at I0se enklere opgaver.
et fagligt grundlag for videreuddannelse og erhverv.
forstaelse og kundskab om konsekvenserne
ved indforelse og anvendelse af EDB.
kendskab ti! eksisterende og planlagte anvendelsesomrader.
Om fang og placering:
EDB tilbydes som liniefag pa naturfaglig og samfundsfaglig linie med et grundkursus pa 2 timer/
uge pa 2. arstrin og et videregaende kursus pa 3
timer/uge pa 3. arstrin.
Det grundla:ggende kursus kan ogsa la:ses pa 3.
arstrin.
Elever pa sproglig linie kan va:lge EDB som valgfag pa 2. eller 3. arstrin.
3. EDB-undervisning integreret i andre fag.
Der kan skelnes mellem 2 typer af EDB-undervisning integreret i andre fag.
1. Standardprogrammer anvendes som hjrelpemiddel i undervisningen.
2. Egne programmer udarbejdes og anvendes
som hjrelpemiddel i undervisningen.

Mal: Elcverne
ska! kunne bruge EDB som et vrerkt0j for
probleml0sning i et rimeligt omfang i forhold
til fagets egcnart.
skal kunne arbejde aktivt med standardprogrammer for at konkretisere og uddybe
grundlreggende begreber og proccsser i et fag.
skal kunne arbejdc aktivt med standardprogrammcr som viscr sammenha:ngen mellem
flere fag (fremme et tvrerfagligt syn).
ska! opna kundskab om sammenha:ngen
mellem EDB og faget i fag som er blevet
sta:rkt pavirkct af EDB-rutincr.
Fortsrettes side 18
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Fa en ~rove pa Texas Instrutnents
sliclstyrKe og palidelighed.
Elektronregneren er ikke lcengere
lege1:0j. Den er blevet et n0dvendigt stykke vrerkt0j i hrendeme
pa seri0st arbejdende mennesker.
Hvad enten deter indenfor uddannelse, forskning eller erhverv.
Dermed stilles der nye og
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strengere krav til elektronregneren
Deter ikke lrengere nok,
at den kan l0se opgaver. Den skal
ogsa kunne holde. Derfor har vi
lagt et stort udviklingsarbejde i at
g0re vore elektronregnere
til nogen, man kan regne med.

Og som kan holde til det ar ud og
ar ind. Texas elektronregnere
dcekker et bredt spektrum af omrader. Finansregnere, matematikregnere og programmerbare
elektronregnere. Hvis De er
interesseret i at h0re ncermere om
Texas elektronregnere og fa
en pr0Ve pa deres slidstyrke og
palidelighed, sa udfyld kuponen.
Send den til Texas Instruments.

r---------------------------------------,
Kupon:
Ja tak. Send mig venligst en prnve pa Texas
Instruments' slidstyrke og palidelighed.

Navn: _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ __
Postnr./by: _ _ _ _ _ _ _ __
Kuponen indsendes ti!

TEXAS INSTRUMENTS
Marielundvej 46E, 2730 Herlev.

17

Fortsat fra side 15

Ved den integrerede undervisning skal alle delmalene ikke n0dvendigvis opfyldes, men kun de
der er relevante for integrationsformen.
Deter n0dvendigt, at skolerne har dataudstyr.
Da der er ringe erfaring med integration mellem
fagene i Norge peges der pa n0dvendigheden af
at fremme denne type fors0gsundervisning.
Det er saledes vigtigt
at oprette faggrupper indenfor fag, der egner
sig til integreret undervisning, med det formal
at udarbejde fors0gsoplreg m. m .
at inddrage ekspertise fra fagmilj0er udenfor
skolen
at efteruddanne lrerere.
at lrerere som deltager i fors0g og predagogisk
udviklingsarbejde gives de bedst mulige arbejdsforhold.

Edb i folkeskolen Frellesarrangement mellem Dansk
Ingeni0rforening (DIF -DAT A)
og Datalrereforeningen
M0det er arrangeret i forbindelse med afslutningen pa en konkurrence blandt DIF.
DATA medlemmer om "edb i folkeskolen" .
Indhold:
1. Situationen omkring edb i folkeskolen
2. Fors0gsundervisning pa omradet. nogle
eksempler.
3. Resultatet af DIF-DATA medlemskon·
kurrencen.
4 . Oplreg ti! debat om undervisning i
databehandling i folkeskolen.
5. Debat om den fremtidige undervisning.

at der arrangeres informations- og diskussionsm0der for lrerere pa regionalt og nationalt plan.
at erfaringer fra andre lande indsamles.
Nar jeg sa forholdsvis detaljeret har gjort rede for
den kommende Datalrere-struktur i Norge er det
af 2 grunde.
For det forste er det vigtigt, at vii Danmark "holder 0je" med udviklingen i andre lande - jfr.
artiklen af Flemming Sloth om udviklingen i
Sverige andetsteds i bladet - og for det andet
mener jeg, at vi her har et fornuftigt materiale,
der b0r inddrages i vort eget arbejde med datalreres fremtidige placering i vort µddannelsessystem.
Rapporten kan lanes ved henvendelse til Datalreres MEDLEMS-SERVICE.
Klavs Frergemann
Nrestved Gymnasium

•••
EDB i danske skoler
Studierejse marts 1979
Jan Wibe og Helge S. Rasmussen
Forfatterne ti! rapporten gennemforte i marts
19 79 en studierejse til Danmark. Hensigten med
turen var at fa en bred oversigt over brugen af
edb i dansk skoleundervisning.
Rapporten er opdelt i afsnittene: edb som eget
fag, edb brugt i andre fag, samfundsrettet undervisning i edb, datamaskinst0ttet undervisning, uddannelse og efteruddannelse af lrerere, udstyrsI0sninger og brug af edb ti! skoleadministration.
Deter interessant at lrese, hvadjan Wibe og Helge
S. Rasmussen skriver om edb i danske skoler.
Der findes bagest i rapporten en udmrerkct
litteraturliste over lrereb0ger, rapporter, kursusplaner m . v.
Rapporten kan hjemlanes fra SEL gennem Datalreres medlems-service.

Tid og sted:
Onsdag den 12. november 1980
kl. 16.00 · 21.00 .
Dansk lngeni0rforening,
Vester Farimagsgade 29, Kbh. V
Demonstration af undervisningsprogrammer fra kl. 13.00.
Deltagerafgift:
Kr. 30,- for medlemmer af DIF-DATA og
Datalrereforeningen.
Kr. 150,- for ikke medlemmer.
Deltagerafgiften inkluderer middag med
1 01.
Tilmelding:
Scnest mandag den 3. november til:
Lise Dalgaard, (02) 48 36 9 0 .
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Jergen F. Hansen

************************

Generalforsamling
Foreningens ordinrere generalforsamling
afuoldes den 22.11.1980.
Reserver allerede nu dagen. Nrermer vii
senere tilga alle medlemmerne.

Mikro-processorer
-pa alle niveauer
Desk topcomputers
Komplette anl::eg
- Pascal

OEM Boardcomputers
Baseret pa 6502
- Pascal

U dviklingssystemer
28, 6502 - Pascal
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Komponenter
CPU-, Memory- og
Perif erikredse

C-BB

C-88 Aps , Uldvejen 10, 2970 H0rsholm Tlf. 02 - 57 08 88

19

Datalaere og forsagsundervisning
af Klavs F<Ergemann

De fleste fors0g med datala::re i gymnasiet og pa
HF-kurser indtil nu har va::ret fors0g inden for
den eksisterende la::seplans rammer (RS 02-29) i.
e. standardfors0get: datala::re alternerende med
oldtidskundskab.
Dette fors0g er nu, ifolge aftale mellem GL
og Direktoratet, sa gennempr0vet, at der ikke
efter deres opfattelse er behov for yderligere
fors0g af denne type - se GS nr. 9/80, s. 362.
En oversigt over datala::re-fors0g i skolearet
1978/79 findes i GS nr. 21/79, s. 835, og i GS
nr. 9/80, s. 362 na::vnes, at der er anmeldt
10-11 fors0g i 1980/81.
En oversigt over samtlige datala::re-fors0g gennem
tiderne findes ikke, men vii blive fors0gt udarbejdet. Denne opgave er dog ret besva::rlig, idet
det foreliggende materiale i Direktoratet ikke er
systematiseret for fra 1978/79, ligesom de
oplysninger, der kan uddrages af de "gamle"
fors0gsans0gninger/-rapporter, ofte er ret mangelfulde, hvis man af en sadan oversigt 0nsker
andre
oplysninger end blot: skole, Ia::rer(e),
klasse trin.
Derfor er det et stort fremskridt, at Direktoratet er begyndt at udarbejde en katalogbeskrivelse af nogle fors0g i Gymnasiet & HF.
Katalogbeskrivelsen for nogle udvalgte fors0g
afsluttet i l0bet af skolearet 1978/79 er udsendt
til samtlige skoler (7. januar 1980, j.nr. 30-0000,2/79) - om baggrunden herfor i0vrigt kan der
henvises ti! en artikel af undervisningsinspekt0r
lb Fischer Hansen i GS nr. 21/79, s. 830 ff. I
denne systematiske katalogbeskrivelse er na::vnt 3
fors0g med datala::re i 1978/79:
1. Grundla::ggende kursus i datala::re for sproglige
og matematiske elever i 2. g som alternativ ti!
oldtidskundskab samt for 2. HF'ere (tilvalg).
Aalborg Katedralskole 1978/79.
Ang. beskrivelse af fors0get henvises til undervisningsministeriets skrivelse af 29.10.1975
U- nr. 30-00-06/75).
Initiativet til og Ieder af fors0get, som nu har
va::ret gennemfort i flere pa hinanden folgende
skolear, har va::ret og er fortsat adjunkt Birgith Springborg. Fors0get er omtalt og kommenteret i Aalborg Katedralskoles arsskrift
for 1979 (s. 13-14).

2. Datala::re 1, Christianshavns Gymnasium 1978/
79.
Der blev undervist pa 2 hold med clever fra 2. g.
Elcverne kunnc va::lgc faget i stedet for oldtidskundskab.

20

Undervisningen fulgte la::seplanerne for faget
(RS 02-29).
lnteresserede kan henvende sig til Birthe Olsen
og Eva N0rreslet, Christianshavns Gymnasium.
3. Datala::refors0get, Viborg Amtsgymnasium
1978/79.
1. Datala::re

2. Fors0get henvender sig til alle clever i
2. g, der va::lger datala::re i stedet for oldtidskundskab . Endvidere har 2. HF~lever
mulighed for tilvalg i datala::re .
Fors0get forl0ber efter reglerne i direktoratets skrivelse af 29. oktober 1975, j. nr.
30-00-06/75.
3. Lektor Ejnar Bertelsen
Viborg Amtsgymnasium
Skaldeh0jvej
8800 Viborg, tlf. 06-62 72 52
privat
R0verh0jvej 1
8840 R0dka::rsbro, tlf. 06-66 76 44.
Den udsendte katalogbeskrivelse omfatter ikke
alle (datala::re) fors0g i 1978/Z9. I Direktoratet
(lb Fischer Hansen) er man opma::rksom pa problemet, og man vii arbejde pa, at katalogbeskrivelsen - ihvertfald fra 1978/79 ogfremovcr-komker til at omfatte sa vidt muligt alle fors0g, hvorfor skoleme i na::r fremtid vii blive anmodet om
at indsende yderligere katalogbeskrivelser.
I denne anledning vii jeg her indtrrengede opfordre
kollegerne rundt om pa skolerne til at va::re opma:rksomme herpa, sfiledes at vi efterhanden far
et katalog, der kan va::re til nytte (inspiration)
for frem tidige fors0g.
Som na::vnt indledningsvis blreser der nu k0ligere
vinde omkring de traditionelle datala::re-forsog.
Jeg mcner ikkc, vi ska! fortvivle i den anledning,
men tva:rtimod benytte lejlighedcn til at "komme
va::k fra" det maske noget stivnede "standardforsog" og i stedet engagere os i mere utraditionelle forsog - fors0g bade med datala::re som sclvsta:ndigt fag og datala::re som en dcl af integrationsforsog/tva:rfagsprojekter. Kort sagt fors0g,
der ra:kker ud over "dagcn og vejen" og som
kan va::re med ti! at sikre datala:rens nodvendige
placcring i gymnasicskolen.
Anventltc forkortelser:
GL: Gymnasieskolcmcs La:rerforening
GS: "Gymnasicskolen"
RS: "Regclsam lingcn"
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sted i Lausanne d. 27.-31. juli 1981, har IFIP bedt sine 38 medlemslande at
arrangere en national programmeringskonkurrence for elever.
I Danmark er det DATALJEREFORENINGEN, der star for den nationale
konkurrence, og det er ogsa Datalrereforeningen, der har udsat 1. prremien,
som bestar af en rejse til Lausanne. Her vil IFIP betale for opholdet under
verdenskonferencen og vinderen vil gratis kunne deltage i konferencen. Y derligere vil der blive arrangeret en udstilling af alle de nationale vinderprogrammer
pa konferencen .

De nrermere regler for konkurrencen er:
Opgaven er at fremstille et program som udg0r en model af et frenomen fra fag
eller emner i skolen (f.eks. matematik, fysik, kemi, biologi, 0konomi, geografi,
sprog, musik, o.s.v.)

Konkurrencen er aben for alle, der er f0dt efter 31.12.1961 og som er boende
i Danmark.
F0lgende programmeringssprog er tilladt: ALGOL, APL, BASIC, COMAL,
COBOL, FORTRAN, PASCAL og PL/1.
Programmet skal kunne afvikles i praksis pa en datamaskine.
Sammen med programmet skal indsendes en formular, hvori der skal redeg0res
for emnet for programmet, n0dvendigt maskinel og oversrettere/ fortolkere samt
andre oplysninger. Selve programmet indsendes som en kommenteret listning,
som ikke ma overskride 6 sider.
Safremt et program er lavet af en gruppe, skal alle deltagerne i gruppen overholde deltagerbestemmelserne. Gruppen skal vrere reprresenteret ved en enkelt
person og en enkelt adresse.
Datalrereforeningen nedsretter en dommerkomite, der vurderer programmerne efter bl. a. f0lgende kriterier: originalitet, muligheden for praktisk anvendelse, det valgte emnes svrerhedsgrad, klarheden og strukturen i programmet og
endelig prresentationen af resultater (lay-out i skrermbilleder og/eller udskrifter).
Dommerkomiteens afg0relse er endelig og kan ikke appelleres.
Programmerne med tilh0rende formularer skal vrere indsendt senest d. 1.
dee. 1980 (poststemplets dato) til nedenstaende adresse:

Datalrereforeningen
Rismarksvej 80
5200 Odense V
att.: Programmeringskonkurrence

IL.

Formularer til indsendelse kan rekvireres fra samme adresse.
Resultatet af konkurrencen offentligg0res d. 1. marts 1981.
Alle deltagere vil blive orienteret pr. brev.
Datalrereforeningen og IFIP forbeholder sig ret til at publicere og kommunikere det indsendte materiale. Programmer, hvortil der hrevdes copyright, vil
saledes ikke kunne deltage i konkurrencen.
Det indsendte materiale kan ikke forventes tilbagesendt.
Evt. sp0rgsmal i forbindelse med konkurrencen bedes rettet til ovennrevnte
adresse.
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RC700 I UDLANDET

PASCAL PA RC700

Markedsf'l)ringen af RC 700 i udlandet er
nu i fuld gang . Alie RC's distribut'l)rer har
taget maskinen ind i deres produktsortiment, og alle steder meldes der om store
afSa!tningsmuligheder. Dette har saledes allerede givet konkrete resultater, idet der fra
Tyskland er indl'l)bet bestilling pa 600 RC
700 systemer til levering i 1. halvar 1981.
I de 'l)steuropreiske lande har RC 700
vreret vist pa en lang rrekke udstillinger, og
ogsa her har interessen vreret meget stor. Udover de nord iske lande er Regnecentralen af
1979 reprresenteret i Vesttyskland, England,
Holland, Schweitz, Frankrig, Kuwait og i
USA.
I Sverige vii RC 700 blive vist pa UTBILDNING 80, en skoleudstilling som holdes ultimo oktober i G'l)teborg .

Pascal pa RC 700 er nu frerdig . Sammen med
Pascal er ogsa operativsystemet CP/M implementeret. CP/M er et meget anvendt operativsystem, hvortil der kan k'l)bes en lang
rrekke softwareprodukter. Ogsa Pascal overholder en international standard, idet den er
UCSD-kompatibel.
Pascal incl. CP/M koster kr. 3600 excl.
moms. Denne pakke indeholder ogsa Assembler og en editor. (l)nskes pakken uden Pascal er prisen kr. 2000 excl. moms .

NY PA:DAGOGISK
KONSULENT I ENGLAND
RC Computer i London har pr. 1.
1980 ansat en predagogisk konsulent.
er en god bekendt af Danmark,
Roy Atherton . Han har flere gange

august
Denne
nemlig
bes'l)gt
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Danmark og var bl. a. foredragsholder pa
Datalrereforeningens seminar i Esbjerg i
efteraret 1979.
Sammen men salgsafdelingen skal Roy
Atherton radgive kunderne, holde kurser ,
medvirke ved udgivelse at lrereb0ger mv.
Roy Atherton arbejder til daglig pa Bulmershe College of Higher Education i Reading, hvor Datalrereforeningen aflagde bes0g
pa stud ieturen i december 1979.
Vi f01er os overbevist om, at vi ogsa i Danmark vii fa stor glrede at Roy Athertons store
faglige viden, og han har udtrykt 0nske om
at knytte trette kontakter med danske skoler.
RC Computer i England ser meget opti mistisk pa salget at RC 700 i England og har
saledes allerede afgivet forhandsbestilling pa
de f0rste 100 systemer.

NY HOVEDREVISION
AF RC COMAL
Siden RC COMAL kom for ar tilbage er der
10bende foregaet en revidering at produktet.
I begyndelsen var det nok mest nogle fejl
eller mangler, der blev rettet, men siden
kom der nye revisioner med forskellige forbedringer og udvidelser.
F0r sommerferien var man naet til rev. 1.27,
men nu er man hoppet til rev. 2.01.
Undervejs har der vreret udsendt to "Corrections to the RC BASIC Programming Guide",
som har beskrevet de rend ringer, der undervejs har vreret i forhold til den oprindelige
manual over RC COMAL.
I forbindelse med frigivelsen at RC COMAL
rev. 2 .01 er der udarbejdet en ny "Correction", no. 3, som erstatter de to forrige "Corrections" og yderligere indeholder de nye
rettelser. Blandt de nyheder, som er med i
rev. 2.01, er den vigtigste nok den udvidede
prrecision. Ny er DIGITS, hvorved man bestemmer antallet at cifre, som udskrives i
printsretninger. Med DIGITS kan man srette
cifferantallet til alle vrerdier mellem 1 og 10.
Hvis man ikke bruger DIGITS, vii udskrifterne vrere pa 6 cifre, som normalt for RC
COMAL. DIGITS kan bruges bade som sretning og som direkte kommando.
Det skal lige nrevnes, at man stadigvrek kan
fa RC COMAL med normal prrecision. Ved
bestillingen at COMAL, angiver man blot om
man vii have udvidet eller normal prrecision.
Vrelger man udvidet prrecision, skal man

vrere klar over, at tingene fylder mere end
ved normal prrecision. Der bruges nemlig tre
16-bits ord pr. tal ved udvidet prrecision,
mens der bruges to 16-bits ord ved normal
prrecision. Dette forhold giver ogsa en kon verteringsopgave i forbindelse med skift fra
normal til udvidet prrecision:alle programmer
skal flyttes i ASCII-format, idet SAVEformatet (binrert) jo ikke "passer" mere
p.g .a. at alle numeriske variable fylder 6
bytes mod hidtil 4 bytes.
Ogsa vedr0rende filer skal der finde en konvertering sted . For talomradet , indebrerer
udvidet prrecision en klrekkelig for0gelse .
Fra et talomrade pa 5.4.10-79 til 7,2 .1075
er det nu muligt at benytte et talomrade sa
stort som fra 1 .6-10-616 til 1.6-10 616 (!)
Dette burde vel sla til ...
Specielt grelder der for funktionen EXP(x).
at denne far et udvidet gyldighedsomrade.
I normal prrecision er omradet fra -178 til
175, mens det i udvidet prrecision gar fra
-1420 til 1418. Vedr0rende CALL-routiner
grelder der ogsa nye regler. Man kan ikke
umiddelbart tage "gamle" CALL-routiner og
benytte dem i et system med udvidet prrecision. De ma t0rst rendres og re-assembleres.
Der er i denne forbindelse kommet en ny
manual, som beskriver CALL-routiner for
bade normal og udvidet prrecision.
Manualer med relevans til rev. 2.01
RC COMAL. Corrections (no. 3) to the RC
BASIC Programming Guide
RCSL No.: 43-GL 9609
Assembler Coded Subroutines (CALL-routines) in RC BASIC.
(RC3600/RC7000) Programmer's Guide.
RCSL No.: 43-GL 9698

NYE RC-BRUGERE
Inden for undervisningssektoren er der siden
sidst kommet t0lgende nye brugere :
RC 700
Fyns Studenterkursus, Odense (2 systemer)
Aalborg Katedralskole (5 systemer)
Set. Knuds Gymnasium, Odense
Telefonskolen, Jysk Telefon
Sot ienda lsko len, Aa lborg
Lyngby Skolevresen (17 systemer)
Centralmediateket, Randers (2 systemer)
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RCSIS

ON ESC THEN INPUT •••

(Software Information Service)

ON ESC Sa!tningen g0r det muligt at lade et
program "opfange" et tryk pa ESC knappen,
og dette kan udnyttes til mange spa!ndende
ting. Specielt i forbindelse med dataskcErme
giver ON ESC mulighed for f . eks. at lave spil
af forskellig art, og her er fantasien stor. Der
er set eksempler pa TV-spil, hvor man ved
hja!lp af ESC knappen kunne flytte pa et bat,
hvormed man skulle ramme en stjerne, der
bevcEgede sig rundt pa skrermen. Der er ogsa
lavet programmer til andejagt, hvor man skal
skyde render ned med et gevrer, og hvor ESC
knappen er aftrrekkeren . Endelig kan man
ogsa torpedere krigsskibe i programmer, hvor
ESC anvendes.
Det beh0ver nu ikke bare at blive til spil. ON
ESC kan sammen med en fidus i INPUT
sretningen forvandle en dataskrerm til en
udemrerket data entry terminal med rettefaciliteter.
Programmet fig . 1 viser et par af mulighederne . Programmet er maske ikke skrevet
i smukkeste programmeringsstil , men det er
effektivt i praksis. Det er en del af et programkompleks, der anvendes til registrering
af begivenheder under 2 . verdenskrig i for b indelse med en st(brre historisk unders(bgelse .
En begivenhed vii altid omfatte et henvisningsnummer (kaldet kortnummer, bruger
variablen NR), en dato (DATO), et nummer pa bladet (INFNR) og et sidenummer
(SI DE). Herudover vii en eller flere af f0l gende ting vrere med: Navn, stilling, sted og
firmanavn (NAVN$, STIL$, STED$ og
FIRM$).
Der vii ofte vrere mange begivenheder, hvor
dato, bladnummer og sidenummer er de samme, mens henvisningsnummeret skitter for
hver begivenhed. I programmet er der taget
specielt hensyn til hvilke ting, der skitter
hyppigst.
Et par korte kommentarer til programmet :
Ved start af programmet initialiseres forskellige ting, og der abnes til den fil, der indtastes til. Derefter startes en l0kke (linie 70)
som vii tage op til 100 indtastninger.
Norma It vii man hoppe uden om linierne 110
til 160. Disse linier udf¢res kun, hvis man
trykker pa ESC, mens terminalen venter pa
et navn. Linie 180 "sretter" ON ESC til dette
formal.
Vrelger man at trykke pa ESC pa dette tidspunkt, sp(brges der om kortnummer, side,

Regnecentralen har etableret en ny informationsservice for de forskellige brugergrupper. For RC7000 brugere vii RC3600
SIS nok Va!re af interesse.
Hver anden maned vii der til abonnenterne
blive udsendt et fyld igt skrift, der beskriver
alle nyheder og nye releases vedr(brende software.

Det f(brste nummer af RC3600 SIS kom i juli,
og det indeholder detaljerede beskrivelser af
de forskellige software-pakker til RC 3600/
RC7000 . De forskellige "samlemanualer" er
i0vrigt ogsa blevet revideret, og de er ogsa beskrevet i RC3600 SIS.
Na!rmere oplysninger vedr0rende denne nye
service fas hos Thorkild Maaetoft.

NY DOMUS,
REVISION 3.01
Operativsystemet DOMUS er blevet forbedret og har nu revisionsnummer 3.01 . Den
spa!ndende nyhed er, at DOM US nu fuldt ud
kan behandle subcataloger, d .v.s. at man kan
bruge DOM US utility programmerne ogsa pa
subcataloger. Yderligere er der kommet et
par nye utility programmer, og mange andre
er blevet udvidet eller forbedret.

NYE RCB000 MODELLER
A/S Regnecentralen af 1979 har nu afsluttet
installationen af den f(brste RC 8000 model
55. Denne er mere end to gange sa hurtig
som den hidtil st0rste RC 8000 model 45.
Denne hastighedsfor0gelse skyldes to ting,
nemlig en nyudviklet centralenhed samt anvendelse af CACHE-MEMORY. RC 8000,
model 55 er allerede solgt til en lang rcEkke
kunder, der prima!rt har kraftige beregningsopgaver, som f . eks. Meteorologisk lnstitut,
GeodcEtisk lnstitut m. fl. Ogsa kunder med
et stort antal terminaler og kunder med store
krav til afviklingshastighed kan anvende
model 55. RC 8000 leveres ogsa i model 50,
som er den samme som model 55, men uden
CACHE-MEMORY.
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0010
0020
0030
0040
0050

CLOSE
ON ERR THEN GOTO 0280
DIM NAVNS(50),STIL$(50>, STEDS<50),FIRM$!50),0K$(1)
LET NR=O; DATO=O; SIDE=O ; INFNR=O
OPEN FILE<I, 2 ) "INFTA"

0060 PRINT "< 140), "

0070 REPEAT
0080
LET ANTAL=ANTAL+I
0090
LET NR=NR+I
0100
GOTO 0170
0110
ON ESC THEN GOTO 0160
0120
INPUT "<I 34><96:>< I00:><:31 :>KORTNUMMER : " , NR
0130
INPUT "SIDE : ", SIDE
0140
INPUT "DATO : " , DATO
0150
INPUT "INFORMATIONSNUMMER : ", INFNR
0160
PRINT " ( 140:>DATO : " ; DATO ; "
INF. NR : "; INFNR; "
SIDE : "; SIDE
0170
PRINT " <1 34:><:9 6:'>( I00><:31:>KORTNUMMER : "; NR, , "ANTAL : "; ANTAL
0180
ON ESC THEN GOTO 0 11 0
0190
INPUT " <'. 13 4><:96> <102><:3DNAVN : ", NAVN$
0200
IF NAVNS="SLUT" THEN GOTO 03 20
0210
ON ESC THEN GOTO 0180
0220

INPUT " < 134)(96)( 104:>(31 :>STILLING :

0230

ON ESC THEN GOTO 0210

0240

INPUT " ( 134)(9 6>< 10 6 )(3 1:>STED :

0250
0260
0270
0280
0290
0300
0310
0320
0330
0340

ONE.SC THEN GOTO 0 230
INPUT " (13 4:><:96 >( 108)(3 DFIRMANAVN : ", FIRMS
ON ESC THEN GOTO 0250
INPUT "( 13 4 )( 12 0 )(. 115)(31 )(7 :'>0 K?? ",OK1i
WRITE FILE(l)NR, DATO, INFNR ,S IDE,NAVNS ,STIL$ , STEDS,FIRM$
UNTIL ANTAL= 1(>0
PRINT "<140><7:>DET VAR 10 0 INDTASTNINGER"
CLOSE
PRINT "NU IVrnKSfETTES BACKUP.
. <TY '
CHA IN "BACKUP I "

dato og bladnummer i nawnte rrekket(lllge.
Rrekket(lllgen er ikke tiltreldig , men valgt ud
fra den hyppighed de enkelte ting skitter
med . Ma'n kan nemlig, nar man t. eks. har
rettet kortnummer og siden, trykke pa ESC
og pa grund at ON ESC i linie 110 vii man sa
hoppe til hoveddelen igen uden at skulle
taste noget til de st(llrrelser, der ikke skulle
amdres.
Linie 160 udskriver disse "taste" st(llrrelser
(llverst pa skrermen, og der bliver de staende
til man rendrer pa dem.
Ellers er princippet i opbygningen at programmet simpelt. Etter hver INPUT sretning
kommer der en ON ESC sretning, der peger
pa den ON ESC sretning, der t(llr var INPUT
sretningen. Dette g(llr det muligt for brugeren
at "morse" sig baglrens i programmet ved
gentagne tryk pa ESC. Har man t. eks. indtastet navn og stilling og sa opdager en fejl
i navnet, ja sa vii et par tryk pa ESC bevirke
at man hopper op gennem programmets
sretninger til den INPUT sretning, der bed er
om navn.
I INPUT sretningerne er der indbygget addressering og sletning at tidligere fejl. Dette
er opnaet ved at skrive de ASCII koder, der

.

", STIL$

" , STED$

Fig. 1

far skrermen til at reagere pa den rigtige
made imellem "ha kker" i den tekststreng,
der kan vrere i en INPUT sretning. Det ska I
lige nrevnes at kode 134 er det samme som
kode 6 og denne bevirker at skrermen srettes
i addresseringsmode, og de nreste to koder
optattes sa som henholdsvis x og y koordinaten. Kode 31 bevirker sletning at skrermbilledet fra cursorens placering og skrermen
ud.
lnden der skrives noget pa pladelageret sp(llrger terminalen om OK? Pa dette tidspunkt
kan man sa tage et hurtigt kikoverheleskrermbilledet, og er der sa en fejl et eller andet
sted, kan man stadig na at rette den. Hvis der
ingen fejl er, trykker man bare pa RETURN,
og sa skrives indholdet at skrermbilledet ud
pa pladelageret. Derefter trelles antal og henvisningsnummeret en op, og man kan starte
pa en ny indtastning pa en tom skrerm, idet
de "taste" vrerdier for dato, side osv. ikke
er rendret.
Etter 100 indtastninger k(llres en automatisk
backup, hvor der tages en sikkerhedskopi
at den fil, som man har tastet til.
Hvis man er blevet trret inden, kan man
standse ved at skrive SLUT.

~ REGNECENTRALEN
I@
af 1979
-&~"
t~::

LAUTRUPBJERG 1

2750 BALLERUP

Telefon : 02 65 80 00
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COMAL 80
af Berge Christensen

- hvorfor og hvordan

I det f0rste nummer af DATAL...£RE (oktober
1976), skrev jeg en artikel om COMAL (COMAL
- hvorfor vi lavede det - og hvordan) . J eg sluttede
artiklen med ordene: "for 0vrigt er jeg begyndt at
spekulere over, om man ikke - nil., nej, det kan
vrere til en anden gang."

Et tilbageblik
Det, mine overvejelser drejede sig om, havde at
g0re med den kendsgeming, at COMAL pa et vigtigt punkt aldrig var blevet gjort helt frerdig. I
efterskriften til den nrevnte artikel stod den davrerende COMAL version omtalt som COMAL II,
og der fandtes allerede pa dette tidspunkt en
COMAL III, som indeholdt en af de faciliteter,
som burde have vreret med i alle COMAL-versioner, idet den tillod at man anvendte parametre i forbindelse med procedurer. Der var
ganske vist tale om et noget primitivt parameterbegreb, men det fungerede fejlfrit, og i hrendeme pa dygtige programm0rer blev der skrevet
ret store programmer i COMAL III. Herunder
bragte man i erfaring, at selv primitive parametermekanismer kan vrere uhyre nyttige ved
skrivning af programmer, der er sa store, at de
far systemkarakter. Det kan i forbifarten bemrerkes, at den tidligste definition af COMAL
fra 19 74 ogsa indeholdt et forslag til parametre
i forbindelse med underprogrammer.
Det lykkedes ikke at overtale leverand0ren af
vor minidatamat til at implementere den nrevnte
facilitet i den udgave af COMAL, som fra midten
af 1977 blev den mest udbredte. Denne COMAL
- som for 0vrigt slet ikke blev kaldt COMAL indeholdt til gengreld sa store forbedringer af
anden art, at vi alligevel gik over til at bruge den,
og parametrene blev gemt, men ikke glemt til
bedre titler.

The Micro Revolution
I 1978 kom der igen gang i udviklingen. Navne,
som slet ikke lyder "computeragtige", som fx.
PET, APPLE eller TRS-80, i forbindelse med
srere science-fiction-klingende betegnelser, som
fx. 8080, 6502 eller Z80, indvarslede "The
Micro Revolution" og dcrmed, at minidatamaternes tid i den element.ere undervisning snart ville
vrere forbi . Ved et srert spil af omstrendigheder
blev jeg i 1978 inddraget i udviklingen af en
mikrodatamat til skolebrug, og jeg sa, at der nu
var mulighed for at fa realiseret nogle af de ideer
om COMAL, vi tidligere havde haft og i mellemtiden havde gennemta:nkt til st0rre modenhed.
Den forstc "mikro-COMAL" blev imidlcrtid slet
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ikke skrevet i T0nder, men pa DTH, hvor Tom
0sterby tog initiativet til at fa udviklet en COMAL-version til den mest udbredte af mikrodatamaterne, Intel 8080. Denne version vii vrere kendt
af mange af la:serne, idct den er implementeret
pa RC701 og - dog i en noget udvidet form pa SPC/1. ID-COMAL tillader for 0vrigt brugen
af parametre i forbindelse med procedurekald.

COMAL 80!
I l0bet af foraret 19 79 skrev jeg definitionen pa
en COMAL-version, som jeg nogen tid forinden
havde d0bt "COMAL 80". Der har vreret nogen
debat mellem visse firmaer om "retten" til at
bruge navnet COMAL 80. Jeg har blandet mig sa
lidt som muligt i denne noget mrerkvrerdige disput, men jeg vii tillade mig at benytte denne
lejlighed til at sla fast, at navnet "COMAL 80"
kom til verden pa RC-computers hovedkontor i
Hannover tirsdag den 26. september 1978 sidst
pa eftermiddagen! Og det blev ved den lejlighed
udtalt "COMAL-achtzig".

Starten
Der var altsa efterhanden tale om mindst tre
COMAL-versioner, og - som bevis pa, at miraklemes tid ikke er forbi - blev der i oktober 1979
etableret en arbejdsgruppe bestaende af H. B.
Hansen, Tom 0sterby og undertegnede samt
reprresentanter for de firmaer, som er interesseret
i COMAL. Tom 0sterby blev sekretrer for gruppen og har i denne egenskab udarbejdet en rapport, som definerer den endelige version af COMAL 80. Rapporten er for tiden til udtalelse hos
interesserede parter, bl. a. datala:reforeningen.
Den har ogsa vreret en tur i England, og de eneste
vresentlige kommentarer til rapporten er kommet
fra John Hammond, der er lektor i compilerteori
ved City University of London. Det skal dog bemrerkes - og blev ogsa understreget af John
Hammond - at der kun er tale om kritik af visse
detaljer og papegning af et par regulrere fejl i
rapporten. Den overvejende del af COMAL 80rapporten synes at kunne sta for en nrerlresning.

Comal 80 eller kaos?
Desvrerre blev gruppen ikke frerdig med at definere forslag til filsystemer i forbindelse med
COMAL 80, og da en ra:kke firmaer en ten allerede
har eller meget snart vii have frerdigimplementeret
COMAL 80, ma det nok forudses, at der pa dette
vigtige omrade bliver visse afvigelser fra version
ti! version. Men det totale kaos er blevet undgaet, sa COMAL 80 programmer, der er skrevet
pa en datamat med ingen eller ganske fa rendringer vii kunne k0re pa en hvilken som heist

anden, der rader over en COMAL 80 fortolker.
Og det b0r betones, at disse rend.ringer aldrig
vil ber0re vresentlige dele af programmet som
fx. strukturen eller n0gleordene. Der kan altsa
aldrig blive tale om, at man skal rette SELECT
til CASE og CASE til WHEN for nu at nrevne
et eksempel, som nok vil g0re indtryk pa nogle af
lreserne, og man vil heller aldrig komme ud for,
at sretninger skal flyttes eller afsnit helt omskrives,
fordi strukturer i den ene COMAL-fortolker afviger fra strukturer i den anden eller helt mangler.

Hvordan udveksler vi?
Det er i denne forbindelse vrerd at bemrerke, at
et betydeligt st0rre problem kun har vreret flygtigt ber0rt i og slet ikke er 10st af gruppen. Det
drejer sig om et medie, der kan bruges til overforsel af programmer fra en maskine til en anden.
Det vil natudigvis vrere probleml0st at flytte et
COMAL-SO-program fra en COMET i Esbjerg til
en COMET i K0benhavn eller fra en RC702 i
Odense til en RC702 i Arhus, men hvordan med
at flytte et program fra en COMET i T0nder til
en RC702 i Alborg? Eller omvendt - man kunne
jo fa en lys ide i Alborg! Det forlyder ganske vist
at bade ICL og RC vil bruge CP /M-operativsystemet, men <let grelder med sikkerhed ikke for
DDE, som har bandlyst CP /M fra deres enemrerker i almindelighed og SPC/1 i srerdeleshed
(bl. a. fordi de forlrengst har udviklet deres eget}.
De gode, gamle dage, da vi blot kunne sende hin-

anden papirstrimler med vore nyeste genistreger eller patentprogrammer - ervelforbi.Jeg kan ikke
i skrivende stund pege pa nogen l0sning af den art,
som er rimelig billig og hurtig. Man kan selvfolgelig stadig benytte skrivere med ASR-udstyr, men
dels er de meget langsomme, og dels findes de
langt fra alle steder, og jeg gar ud fra, at ingen vii
k0be en teletype blot for at kunne udveksle programmer. Ser man pa erfaringerne fra udlandet,
vil <let eneste fornuftige vrer at benytte musikkassetter. De er ganske vist ikke super-hurtige,
men de er billige og palidelige og en kombineret
lreser/skriver koster 300-400 kr. Umadelige
mrengder af programmer udveksles i <lag over
hele verden ved hjrelp af musikkassetter. De er
nemmere at handtere og mindst lige sa holdbare
som papirstrimler, og den format-problematik
som plager de andre og mere avancerede medier,
lader sig let l0se for kassetternes vedkommende.
Man kan blot vrelge den samme overforingsteknik,
som bruges ved telefonmodem og sa optage
hyleriet pa band i stedet for at sende det i 0ret pa
sagesl0se modtagere. Det er tilforladeligt og
uhyre billigt at installere. Datalrereforeningen b0r
reagere hurtigt pa dette problem. Det er let og
billigt at l0se nu og maske komplet umuligt om
et ar. COMAL 80 har oven i k0bet indbygget
srerlige sretninger til handtering af simple medier,
men det vil jeg vende tilbage til senere i denne
fremstilling.
(forts<£ttes ntEste nr.)

Rapport Ira arbejdskonference
fra var udsendte medarbejder

I april 1980 blev der afholdt en arbejdskonference i Sevres om "Microcomputers in secondary
education". Der blev holdt 4-6 fore drag om dagen
hvert efterfulgt af diskussion. Alt foregik pa
engelsk (ingen tolkning}, hvilket var hard kost for
nogle af de deltagende, og hvilket samtidigt gav
et lidt skrevt indtryk af, hvor der foregik noget
sprendende, idet diskussionerne blev strerkt
prreget af de personer, der havde engelsk som
modersmal. Men en masse fik man h0rt om de
mildest talt forskellige mader, man greb sagcn an
pa, nar man ville indfore datamaskinen i skolen
enten til datalrerc eller som hjrelpemiddel i
undervisningen.

Frankrig
Den mest radikale metode var nok den franske.
Man havde i arene fra 1970-76 afpr0vct 2 typer
maskiner (fransk fabr.} og 1 sprog pa enkelte
skoler (15-18-arigc clever). Sproget var LSE

(Langage Symbolique d'Enseignement), og de
har k0rt med 3 udgaver, af dette.
I 1976 fik lrerere fra forskellige dele af landet
1 a.rs fuldtids-kursus i brugen af maskinerne, og
sam tidig skulk de pr0ve at fabrikere undervisningsprogrammer. Efter dette ar matte de arbejde pa
egen hand ude pa de cfterhanden 58 skoler, der
deltog i fors0get. I 19 7 9 installcredcs 416 microcompu terc pa 219 "secondary-schools", og 36
af lrererne fra 1-ars kurset fik et ekstra 3 ugers
kursus og skulle sa £remover fungere som kursusledere i deres landsomradc, hvor lrerere fra skolerne, der havde fa.et maskiner, fik et 3-4-dages
kursus. Kursuslederne syntes, at <let allerede nu
var klart, at dette var et for tyndt grundlag for
fornuftig brug af maskinerne.
De nye programmer, der igennem arene var blcvet
lavet, blcv samlet centralt, afpr0vct og korrigcrct
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(i samrad med "forfatteren"), hvorpa de stod til
radighed for de andre skoler - udsendelsen foregik pa disketter (de forste ar havde man brugt
tape) .
Som man ser, var alt dette bestemt fra centralt
hold - sprog, maskiner, "godkendelse" og spredning, hvilket man habede skulle give en st0rre
mulighed for samarbejde.

England
I skarp modsa:tning til Frankrig stod England,
hvor maskintypeme ikke alene fra skole til skole
kunne va:re forskellige, men hvor man endog pa
samme skole kunne arbejde med datamater af
vidt forskellige slags - det matte sa blive la:remes
hovedpine at fa noget fomuftigt ud af dette kaos,
hvorfor man pa mange skoler greb til det at k0be
- via software-firmaer - fa:rdige programmer, som
ind imellem kunne vise sig at va:re af forbl0ffende
ringe standard. Pa enkelte skoler, distrikter eller
byomrader var det dog lykkedes at fa ansat
folk til at tage sig af edb-brugen (den blev i reglen
ogsa brugt til forskellige af skolemes "kontorfunktioner") . Ellers var det ved arbejde i fritiden,
la:reme satte sig ind i brugen af datamaten. Vi
h0rte en la:rer forta:lle med begejstring om, hvordan man pa hans skole (en privatskole, b0r det
bema:rkes) havde haft stor gla:de af opbygningen
af microcomputere med eleverne i elektronik
og deres avancerede brug af systememe!hagefter.
En anden la:rer fra en indre by skole i London
var simpelthen uddannet "datalog" og derefter
gledet over i skoleva:senet, hvor hun pa sin skole
var hersker over det forhandenva:rende sammensurium af k0rsel pa store maskiner ude og pa
skolen staende (forskellige) microcomputere.
Der kom problemer med manglende penge til
vedligeholdelse af temmelig upalideligt materiel;
men trods alt fik de en god del forskelligartet
undervisning ud af det - datala:re pa forskellige
trin og undervisning, simulationsprogrammer
samt selvf0lgelig administrative problemer (valgfag osv.).
Endelig havde Birmingham sat et st0rre projekt
pa benene. De var startet med telefonsystemet
til et st0rre centralt anla:g, men satsede nu pa
microer {90 af 110 skoler havde edb). Specialister
(fuldtid) laver programmer, og la:reme afpr0ver,
vurderer og fremkommer med a:ndringsforslag.

ga micro-markedet, hvorpa de havde fundet frem
til en, der tilfredsstillede deres krav (bl.a. BASIC
som sprog, ordentligt lager (floppy f.eks.) 12 K
u se r-m em o ry ), og denne maskintype star nu pa
ca. 250 institutioner (fra bameskole ti! universiteter, biblioteker og administrative statsinstitutioner). De programmer, der var ti! radighed pa
det oprindeligt store system, er nu "oversat" til
microer med de forbedringer, microens ekstra
faciliteter giver (udnyttelse af farveska:rm til
eks.).
Der er nu 18 disketter med til sammen 400 programmer til radighed. 80 % af udgiften:1.e ti! edbdriften afholdes af staten, resten fas fra fonds og
private (budgettet ligger pa 6 mill. dollars - l0nninger iberegnet).

Afrunding
Disse var vel bortset fra Mogens Lysters foredrag
om, hvad der sker pa den danske datala:refront,
nok de mest markante foredrag. Vi havde lagt en
god start til konferencen med forta:llingen om
lille Danmark og blev klar over i l0bet af de na:ste
dage, at vi - vort befolknings- og 0konomigrundlag taget i betragtning - absolut ikke var "bagefter", og det er jo altid rart. (Vi 4 fra Danmark
var i hvert fald r0rende enige herom).
Men det var klart, at forventningeme ti! fremtiden
la i microeme, der forel0big bedst, selv i deres
nuva:rende begynderudgaver, opfyldte kravene
om simpel betjening, stabilitet, flytbarhed, prisbillighed og mulighed for mangesidet anvendclse.
Visioneme var der, men de var jordbundne, og
det gav konferencen dens store va:rdi.
G erd Bclhag e

Arbejdsgruppe for gymnasiet/HF
Den i lederen omtalte arbejdsgruppe, som blev
nedsat i foraret for at tage sig af datala:re i gymnasiet/HF er meget interesseret i at modtage impulser, ideer og gode forslag. Man er selvfolgelig
ogsa aben over for kritik; i det hele taget vii man
geme 0ge kommunikationen til og mellem foreningens medlemmer.
Arbejdsgruppens sammensa:tning er:
Studielektor Flemming Sloth,
Br0nderslev Gymnasium
Fruensgardsvej 9, 9700 Br0nderslev
(08) 83 72 67
Adjunkt

Klavs Fa:rgemann,
Na:stved gymnasium
Jemst0berva:nget 15, 4600 K0ge
(03) 66 07 47

Adjunk-t

J0rgen F. Hansen,
Silkeborg Amtsgymnasium
Midtgardsvej 7, 8600 Silkeborg
{06) 81 2447

USA
Pa samme made havde staten Minnesota i USA
(1 mill. clever) grebet sagen an - de var startet
med det store edb-center, havdc sa opdaget problememe med dettc (dyrt, telefonafha:ngigt osv.)
og havde nedsat en 7-mandsgruppe til at gennem-
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GRAFIK!
Enhverved
atgrafisk
kommunikation
er bedre!
ABC HIPLOT- Plotter
* Udskrivning
at kurver, tegninger,
• Tilsluttes den indbyggede V-24
bogstaver, tal m.m.
udgang
* Driverprogram og kabel medt0lger
* St0rrelse:A4
* Opl0sning: 0,1 mm
* Pris: 9.600,- excl. moms

Mealing og styring
Lcengde
Masse
Temperatur
Hastighed
Spcending
Str0m
Frekvens

*

Til tysik og kemitors0g

* AlABC
le interfacekort kan styres tra
80 BASIC, ingen besvcerlig
assemblerprogrammering

* Let
at anvende, selv tor ikke teknikere

* Maling, registrering og styring
* Til langtidsfors0g

*

Interfaces til enhver maling
(A/D, D/A, PIO, IEEE, REL.£E m.m.)

0~~
DATAUDSTYR FRA ~~METRIC&
DATAAFDELINGEN, SKODSBORGVEJ 305, 2850 NIERUM, TLF (02) 80 42 00
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Datalcere og databehandling pa
efg-basisar i handelsskolen
Nar et skolear er omme og man rydder op
sine gemmer, sa kan det ske, at man mindes.

Det kan ogsa ske, at man pnwer at se fremad.
Jeg er kommet til at fundere over :
1: er faget Datalrere rigtigt placeret?
2: har faget Datalrere det rette indhold?
3: er det kun i dette fag, at eleveme skal stifte
bekendtskab med automatisk/elektronisk databehandling?

Jeg er ikke laengere sikker pa, at faget
er korrekt placeret
Hverken i tidsrum eller i timeplan.
Som bekendt har faget fire ugentlige timer
1. semester med eksamen omkring nytar.
Pa 80 timer skal eleven lrere en masse begreber
om edb og en masse teknik omkring edb-arbej de.
De bliver orienteret om en masse maskiner, der
kan bruges til ind- og udlresning, til bearbejdning og til opbevaring af data.

De far opgaver i opdatering af varelager, udskrivning af ravarerekvisition, faktura etc., etc.
Alt dette far eleveme pa et tidspunkt, hvor de
overhovedet intet begreb har om formfilet med
og indholdet af et lagerkartotek, hvordan eller
hvornar varer k0bes hjem og hvor faktura kun er
et ord, der ofte forekommer i en bogforingsopgave, og hvor det grelder om at huske , hvorvidt
ordet faktura skal ud10se en debitering eller en
kreditering.
Jeg tror, at det vil vrere alle tiders ide, at bytte
om pa fagene: Datalrere I og: Kommunikation saledes, at de forst skal arbejde med begrebeme,
nar de kender dem.
Ja. Men sa bliver der jo ingen mulighed for at tilvrelge: Datalrere II.
Hvad ska! eleveme ogsa med det?
Datalrere I ligger jo allerede pa sa h0jt et niveau,
at kun de clever, der har flair for faget, folger
med. De andre slrebes med.
Jeg tror, at flere clever vil blive motiveret for
faget: Datalrere ved en ombytning.

Fagets nuvaerende indhold er lige sa
forkert som <lets placering
Der var engang nogle prene mennesker (det er
de stadig), som sad og gennemdiskuterede de
problemer omkring edb, som var typiske pa

det tidspunkt. Man fandt ud af, at forst skulle
eleven lrere at lave systemdiagrammer, sa blokdiagrammer og sa programmer.
For at kunne lave alt dette, skulle man lrere at
anvende nogle bestemte symboler korrekt, og
man skulle lrere et bestemt symbolsprog.
Og det g0r man stadig. Vi underviser stadig
efter en lrereplan, der focuserer pa datidens
problemstilling, og som lregger op til nogle
eksamensopgaver, som kun afsl0rer om eleven
kender skabelonens symboler.
Hvis eleven er rigtig flittig, sa kan han/hun opna
at fa lov til at trykke pa en terminal, der er opstillet i et klassevrerelse, hvortil der kun er adgang en time om ugen pa grund af overbelregning,
og sa kommer eleven ofte ud for, at alle indgange til centralenheden er optaget.
Bedre held nreste uge, samme t id.

Hvorfor pokker da ikke indfore mikrodatameter i undervisningen i: Bogforing,
Kommunikation og: Samfundsfag?
Hvorfor ikke lade eleven udfylde kasserapporter
direkte pa en skrerm, postere varesalg direkte p a
kundens konto, postere modtagne varer direkte
pa lagerkartoteksk or t et?
Hvorfor ikke lade dem ind0ve debitorkontrol,
likviditetsanalyse, fakturering, eksperimentere
med det 0konomiske kredsl0b og multiplikatorvirkningen etc. pa en mikrodatamat?
Og sa bagefter lrere noget om systemers indflydelse og opstilling?
Det g0r man ikke, fordi der nu engang eksisterer
en lrerep lan (bibel?), fordi lrereren, en gang
for alle, har gjort sig fortrolig med en bestemt
lrerebog, og fordi der ikke findes undervisningsprogrammer.
Det sidste fort: Hvorfor inddrager vi ikke edbassistent skolerne i udviklingen af systemer og
programmer, der kan l0se ovennrevnte emner?
Hvordan far vi etableret et samarbejde med dem
om disse problemer?
Sidst, men ogsa forst: Hvordan kommer vi igang
med at fa rendret lrereplanen og far vist, at der er
ligesa meget dynamik i lrererne, som der er i det
vrerkt0jsfag, der hedder: Datalrere.
llugo J0rgensn1
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Almindelige oplysninger
om foreningen
Bestyrelsens sammens.etning:
Formand:

ERLING SCHMIDT
Revlingebakken 40, II, 9000 Alborg, tlf. (08) 18 53 66.

Nrest formand:

WILLY KJELLBERG CHRISTENSEN
Stran dpromenaden 32, 4900 Nakskov, tlf. (03) 92 30 34.

Sekre t rer:

FRITZ G. KNUDSEN
Kollerupvej 1 7, 8900 Randers, tlf. (06) 43 49 04.

Kasserer:

TORBEN H0IRUP
Karl Withsvej 2, 5000 Odense C, tlf. (09) 14 33 53 .
HUGO J0RGENSEN
Olivenvej 11, Heisted, 8900 Randers, tlf. (06) 42 3 7 91.
GERD BELHAGE
Slettebjergvej 7, 2750 Ballerup, tlf. (02) 97 10 46 .
T ORSTEN ALF JENSEN
Langemarken 27, 5762 Vester Skerninge, tlf. (09) 24 22 35.

Henvendelser til foreningen:
Indmeldelser, adresserendringer o.l. ti! kassereren:
FORENINGEN FOR DATALA:RE OG ANVENDELSE AF EDB I
UNDERVISNINGEN
Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf. (09) 16 86 50.
eller til privatadressen.
Arskontingent: 90 kr. incl. blad. Studerende 45 kr.
0vrige henvendelser til formanden.
BLADET:
Ansvarshaven de redakt0r :
T EDDY LANG PETERSEN
Holstedvej 7, 5 200 Odense, tlf. (0 9) 16 90 5 6.
Henvendelser vedr. annoncer/stof:
Til redakt0ren .

Vedr. manuskripter til Datalane
Maskinskrevne manuskripter er velsete .
Handskrevne manuskripter ma vrere letlreselige, og kun den enc side af papiret
b0r forsynes med tekst.
0nskc om bibeholdelse af afvigelser fra
den "grengse " rctskrivning og/eller tegnsretning bedes angivet pa manuskriptet.

♦ 0BS!OBS!

Stof til na:ste nummer af bladet skal vrere
redaktionen i hrende senest mandag, den
20. oktober 1980.
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Drejer detsigom dataanlregtil unde rvi s ningssektore n ? -k0b

GODT

~~

•DER IKKI KOSTER EKSTRAI
SPC/1 BORDDATAMATopfylder selv de st0rste k r av
til en effektiv undervisning i datalogi.

De fleste anskaffer sig model SPC/1 fordi den til
enhver tid kvalificerer sig blandt lignende systemer
-og ikke sa meget fordi
SPC/1 kan ligeledes anvendes i den
administrative sektor. Ti! f.eks.:
Skemaplanlregning,
Skemarendringer,
Elevdisponeringer,
Vikartilkald, m.v .
SPC/1 dataanlreg bestar af:
Skrermterminal, en printer
samt en centralenhed, der
er lager for alle informationerne.
Professionelt ville
man sige, at SPC/1
er et k 0reklart
system, der k an
st0tte bade COMAL
ogPascal
multibrugerk o nfigu ratio n .
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