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Genoptryk af nogle udvalgte artikler om COMAL m.v. fra 
de første numre af Datalæreforeningens blad  ‘datalære’



Datalæreforeningen

Datalæreforeningen - eller som det rette navn var - ‘Foreningen for datalære og anvendelse af 
edb i undervisningen’ - startede sit virke den 12. marts 1976 ved en stiftende generalforsamling 
på Danmarks Lærerhøjskole i København.
Der var på dette tidspunkt grøde i tingene med edb i undervisningen. Betænkning nr. 666 om 
edb i det offentlige uddannelsessystem (kaldet ‘Johnsen-rapporten’) var udsendt i 1972 og 
anbefalede indførelse af datalære på alle trin i uddannelsessystemet. Det var i øvrigt Johnsen-
udvalget, der opfandt begrebet ‘datalære’ som en bredere betegnelse end det 
videnskabsfaglige ‘datalogi’.
Foreningen var bred i to dimensioner: Gennem fraktioner for de forskellige skoleområder 
(folkeskoler, gymnasier, tekniske skoler og handelskoler, højere uddannelser m.v.) søgte man 
bevidst samarbejde på tværs af skoleformerne om de opgaver, der var nye for alle. Og ud over 
det nye fag datalære havde man også fra starten øje for mulighederne med at bruge edb som 
værktøj og medie i undervisningen.

Bladet ‘datalære’

I 1976 havde man hverken internet eller WWW, så man søgte hurtigst muligt at få lavet et blad 
for foreningen, der sammen med forskellige møder, kurser, foredrag, studieture m.v. kunne sikre 
kommunikationen mellem foreningens medlemmer.
Bladet udkom normalt med 4 numre om året, men lejlighedsvis kunne der være 6 numre i en 
årgang. I maj 1989 skiftede bladet navn fra ‘datalære’ til ‘informatik og undervisning’ og i juni 
2001 endnu engang til ‘IT og Undervisning’. 
Det udgives fortsat af Danmarks IT-vejlederforening, som er den fortsættende forening på 
folkeskoleområdet.

Artikler fra de første numre af ‘datalære’ medtaget her

COMAL - hvorfor vi lavede det - og hvordan oktober 1976 side   4

Torben og Teddy flytter skilte september 1978 side   7

Tårnet i Hanoi - analyse af en rekursiv algoritme februar 1979 side 10
Tårnet i Hanoi - som rekursivt COMAL program november 1982 side 15

Referat fra seminar i Esbjerg om mikroer november 1979 side 16

Odense kommunale Skolevæsen februar 1980 side 20

COMAL 80 - hvorfor og hvordan 1 september 1980 side 23
COMAL 80 - hvorfor og hvordan 2 november 1980 side 25
COMAL 80 - hvorfor og hvordan 3 februar 1981 side 29
COMAL 80 - hvorfor og hvordan 4 maj 1981 side 33

Afsluttende artikel om COMAL 80 september 1981 side 36

Nyt om COMAL september 1982 side 39 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Kort om de udvalgte artikler fra perioden 1976 til 1982

Ved udvælgelsen af artikler er der selvfølgelig fokuseret på COMAL. Derfor er hovedparten 
også forfattet af Børge Christensen, som var en flittig skribent i bladets første år. 
Ud over artiklerne om selve COMAL skrev Børge Christensen også en række artikler om 
algoritmer og anvendelsen af COMAL, f.eks. en simulation af kassekøerne i et supermarked og 
en række artikler om sortering inspireret af Niklaus Wirths bog ‘Algorithms + Data Structures = 
Programs’
Artiklerne om sortering (5 i alt) blev peppet op med anskuelighed af principperne bag 
algoritmerne med levendegørelse og inddragelse af kendte personer. I ‘Quicksort’ er det f.eks. 
Teddy (Lang Petersen), Emil (Pedersen), Torsten (Alf Jensen), Erling (Schmidt) og Torben 
(Høirup), der skal løbe om kap fra en kulkran i Odense havn mod Ejby overdrev. Men den 
bedste historie gemmer sig i den medtagne artikel ‘Teddy og Torben flytter skilte’, der handler 
om ‘straight selection’ og ‘straight exchange’.
Algoritmen anskueliggøres ved en historie om to mænd, som flytter nogle afstandsskilte, der er 
sat op for at fange motorcyklister, der kører for hurtigt. ‘Teddy’ er selvfølgelig Teddy Lang 
Petersen, der var redaktør af ‘Datalære’, og ‘Torben’ er Torben Høirup, der var kasserer i 
Datalæreforeningen og leder af DOS - Datacenteret ved Odense Skolevæsen.
Men hvad måske ikke alle ved, var, at den unavngivne motorcyklist, der var sur på skiltene og 
lavede rod i dem, må have været Børge Christensen, som i en moden alder kastede sig ud i et 
selvrealiseringsprojekt og anskaffede en nogenlunde stor japansk motorcykel.
Engang på en tur fra Tønder til møde i Odense blev Børge nemlig stoppet af politiet, der efter 
sigende blev noget forbløffet over, at der i stedet for en ung, fartglad lømmel dukkede en pæn, 
ældre lektor op, da hjelmen kom af. Det skulle dog ikke have reduceret bøden …

Professor H.B. Hansen var også hyppig bidragsyder til bladet i de første år. Bl.a. kommer han i  
1977 de betrængte rutediagrammer til undsætning med en artikel, hvor han argumenterer for, at 
de er et udmærket problemløsningsværktøj, og i 1978 skriver han om et grafisk system i 
COMAL, som de på Roskilde Universitetscenter har udviklet til RC7000 med en tilkoblet 
Tektronix grafisk skærm og plotter.
Her er medtaget H.B. Hansens behandling af ‘klassikeren’ om Tårnet i Hanoi. Men på dette 
tidspunkt kan COMAL endnu ikke håndtere rekursive procedurer og må lide den tort, at H.B. 
Hansen omtaler det således:  “Med så primitive sprog som Basic og Comal er dette imidlertid sjældent 
muligt, og man må derfor omskrive den rekursive algoritme til en iterativ algoritme.”
H.B. Hansen løser så problemet i COMAL ved at lave sin egen stak, der kan holde orden på 
tingene og konkludere, at Tårnet i Hanoi “er tilstrækkelig kompliceret til, at man ikke umiddelbart kan 
se løsningen, men samtidig ikke mere kompliceret, end at løsningen virker indlysende når man får den 
forklaret’ - og dermed har stor pædagogisk værdi.
Som en slags afrunding af H.B. Hansens artikel om Tårnet i Hanoi er lige medtaget et program i 
COMAL 80, som løser problemet med de rekursive procedurer, der blev indført her. Siden er 
mærket ‘annonce’, for Regnecentralen bragte i en årrække et ‘blad i bladet’ som en annonce. 
I de første år hed dette RC7000 ÅREN, men skiftede fra november 1979 navn til RC-INFO.

Torben Høirups artikel om anvendelse af edb ved Odense kommunale Skolevæsen giver ud 
over et tidsbillede af pionertiden også i afsnittet ‘COMAL på DOS’ et kig ind i tilblivelsen af 
COMAL 75 til RC7000.

Fritz G. Knudsen refererede fra Datalæreforeningens seminar på Esbjerg Seminarium, hvor 
man ville se på de pædagogiske og praktiske muligheder med de nye ‘mikroer’. Titlen på 
indlægget indikerer, at ‘mikroerne’ var nye - alene betegnelsen ‘Mikroprocessorbaserede 
smådatamater’ - signalerer, at sprogbrugen om de kommende PC’er ikke var faldet på plads.
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‘datalære’  nr. 1            1. årgang            oktober 1976 
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‘datalære’  nr. 1            1. årgang            oktober 1976 
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‘datalære’  nr. 1            1. årgang            oktober 1976 
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‘datalære’  nr. 4            2. årgang            september 1978 
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‘datalære’  nr. 4            2. årgang            september 1978 
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‘datalære’  nr. 4            2. årgang            september 1978 
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‘datalære’  nr. 2            3. årgang            februar 1979 
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‘datalære’  nr. 2            3. årgang            februar 1979 
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‘datalære’  nr. 2            3. årgang            februar 1979 
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‘datalære’  nr. 2            3. årgang            februar 1979 
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‘datalære’  nr. 2            3. årgang            februar 1979 
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‘datalære’  nr. 1            7. årgang            november 1982
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‘datalære’  nr. 1            4. årgang            november 1979 
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‘datalære’  nr. 1            4. årgang            november 1979 
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‘datalære’  nr. 1            4. årgang            november 1979 
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‘datalære’  nr. 1            4. årgang            november 1979 
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‘datalære’  nr. 2            4. årgang            februar 1980 
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‘datalære’  nr. 2            4. årgang            februar 1980 
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‘datalære’  nr. 2            4. årgang            februar 1980 
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‘datalære’  nr. 4            4. årgang            september 1980 
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‘datalære’  nr. 4            4. årgang            september 1980 
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‘datalære’  nr. 1            5. årgang            november 1980
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‘datalære’  nr. 1            5. årgang            november 1980
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‘datalære’  nr. 1            5. årgang            november 1980
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‘datalære’  nr. 1            5. årgang            november 1980
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‘datalære’  nr. 2            5. årgang            februar 1981 
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‘datalære’  nr. 2            5. årgang            februar 1981 
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‘datalære’  nr. 2            5. årgang            februar 1981 
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‘datalære’  nr. 2            5. årgang            februar 1981 
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‘datalære’  nr. 3            5. årgang            maj 1981 

Side 33



‘datalære’  nr. 3            5. årgang            maj 1981 
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‘datalære’  nr. 3            5. årgang            maj 1981 
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‘datalære’  nr. 4            5. årgang            september 1981  
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‘datalære’  nr. 4            5. årgang            september 1981  
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‘datalære’  nr. 4            5. årgang            september 1981  
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‘datalære’  nr. 4            6. årgang            september 1982 
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‘datalære’  nr. 4            6. årgang            september 1982 
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