
SPIRIT

Minnesanteckningar från möte i SUNETs utvecklingsgrupp
SPIRIT 2001-01-16

Närvarande:  Börje Josefsson (ordförande), Patrik Fältström, Mona Hillman-Pinheiro,
Sven Tafvelin, Olle Thylander och Hans Wallberg.
Förhindrade:  Birgitta Olander

Mötesplats:  SkyCity, Arlanda.

1. Inledning

Mötet inleddes och man beslöt att följa den utsända dagordningen.

2. Gigasunet

Diskuterades frånvaron av reaktioner på det förslag som SUNET lämnat till
regeringen. Möjligen kan styrelsens ordförande tack vare sina goda kontakter inom
regeringskansliet ändra på detta.

Beslöts att vi med hjälp av Anders Flodström bör försöka få till stånd ett möte med
berörda intressenter (främst departementsfolk) relativt snart. Olle Thylander
kontaktar Anders.

Vi behöver också ett möte med Pär Omling för att få stöd för de delar i Gigasunet-
förslaget som gäller projektmedel till forskare.

Vid båda dessa möten bör om möjligt Sven Tafvelin medverka och ge återkoppling
från de diskussioner som förs bland nätforskare, bl a i anslutning till det centrum för



internetteknik som håller på att byggas upp. Sven informerade också om att det finns
planer på en efterföljare till NORDUnet 2-programmet.

3. Distansutbildning i Sverige - rapport

Mona Hillman-Pinheiro redovisade det uppdrag hon fått att bl a inventera pågående
projekt/aktiviteter inom distansutbildning (flexibelt lärande) och peka på områden
där det finns behov av ny kunskap eller mer utveckling.

Mona tyckte sig se en trend att det som en gång utvecklats i universitetsmiljö nu ofta
kommersialiserats och blivit kommersiellt gångbara produkter, samtidigt som den
fortsatta utvecklingen i viss mån avstannat.

Fortfarande är det brist på verktyg som tar hänsyn till hela den pedagogiska
situationen och som ger möjlighet att välja den lämpligaste kombinationen av
studieteknik.

I den mån utvecklarnas önskemål ställer krav på ny teknik handlar det mer om att
skapa förbättrade användargränssnitt än att utveckla den tekniska infrastrukturen för
datakommunikation.

Flexibelt lärande behöver också utvärderas med metoder som är anpassade till
mediet och här behövs det mycket utveckling. Mona nämnde bl a en kommande
konferens i Vancouver som har detta som ett viktigt tema.

Gruppens övriga ledamöter konstaterade att behovet av utveckling inom flexibelt
lärande för närvarande tycks gälla områden där SUNET inte har någon kompetens
eller möjlighet att spela någon roll.

Samtidigt är flexibelt lärande ett viktigt område som har relevans inte bara för
glesbygden utan som sannolikt är ännu viktigare på universitetsorterna, där de flesta



studenterna finns. Mot den bakgrunden bör SUNET ägna området fortsatt
uppmärksamhet.

4. Rapporter från pågående projekt

Utvecklingsgruppen har än så länge gett stöd bara till ett projekt och från det fick vi
en rapport vid föregående möte. Ordföranden beslöt därför att gå vidare till nästa
punkt.

5. Diskussion om projekt och projektlistan

Gruppen diskuterade projektförslagen på projektlistan och konstaterade att listan
hittills inte väckt så stort intresse som man skulle önska. Den bör därför kompletteras
och bl a läggas ut på SUNETs webbplats.

En del av förslagen skulle dessutom kunna bli ämnen för examnensarbeten.
SUNET borde på samma sätt som vissa företag gör annonsera att vi har förslag på
exjobb.

När det gäller prestanda- och tillgänglighetsmätningar finns redan verktyg, men de
utgår från orealistiska antaganden beträffande typen av förbindelser och behöver
anpassas till den typ av tjänster som dagens leverantörer av bredband
tillhandahåller i praktiken. Begreppet "Mobil IP" i förteckningen kan missförstås och
behöver förklaras med ett par rader. DNSsec är bara en rubrik i förteckningen och
behöver också förklaras.

6. Mötesplanering för våren

Beslöts att ha nästa möte tisdagen den 27 mars 2001 och då börja mötet först kl
9.45 (av hänsyn till gällande flygtider). Dessutom bokades onsdagen den 30 maj kl
9.45 för ett nytt möte.



7. Övriga frågor

Inga ytterligare frågor togs upp vid sammanträdet.

Vid anteckningarna

 

Olle Thylander

 


