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1 Inledning
Ända sedan de tidigaste grottmålningarna skapades – säkerligen ännu tidigare
– har vertikala ytor bjudit in till textskapande. Exemplen tar aldrig slut: runstenar, toalettklotter och arga tvättstuge- och arbetsplatslappar av typen ”din
mamma jobbar inte här”. Språkliga budskap på en hyfsat plan, vertikal yta,
placerade i lagom ögonhöjd där många passerar är alltså populära för att sprida t.ex. information, åsikter eller inbjudningar. Eller, de har i alla fall varit det.
Man kan säga att många av de typer av texter som tidigare rent rumsligt passerades av mobila läsare numera följer med läsarna eftersom de medieras genom
mobila skärmar. Allt fler texter liknar alltså boken i sin mediering snarare än
grottmålningen: de är inte bundna till fysiska platser.
En av de mer välkända och formaliserade vertikala ytorna för kommunikation är den traditionella anslagstavlan, se figur 1. Till skillnad från t.ex. en mobiltelefon eller en bok så är anslagstavlan per definition inte flyttbar, och den
är knuten till en specifik plats. På så sätt liknar den grottmålningen eller runstenen (jfr Holmberg 2015 om platsens betydelse för tolkning av runstenar)
och inte mobiltelefonen. Den som sätter upp ett anslag på en anslagstavla kan
(med lite tur) räkna med att de som passerar platsen där anslagstavlan står
kommer att nås av dess budskap. I jämförelse kan den som lägger ut ett anslag
på Facebooks annonstjänst Marketplace potentiellt nå personer i hela världen
oavsett vilken fysisk plats som de befinner sig på.
Allt detta skulle kunna tala emot den fysiska anslagstavlan, och man skulle
kunna tro att den analoga anslagstavlan lever en undanskymd tillvaro i vårt
digitaliserade och massmedialiserade kommunikationssamhälle. Men anslagstavlorna finns kvar, och som figur 1 visar är de ofta överfyllda med anslag.
Varför, kan man undra?
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Figur 1. En anslagstavla i Sverige.

Just denna fråga ligger bakom medborgarforskningsprojektet Anslagstavlan
som genomfördes inom ramen för ForskarFredag 2016 (https://forskarfredag.se/massexperiment/anslagstavlan-2016; se även bidraget från Nord,
Järlehed & Kullenberg i denna volym). Med hjälp av drygt 3 000 skolelever
dokumenterades under september 2016 anslagstavlor runtom i hela Sverige,
vilket resulterade i en unik korpus. Denna korpus bjuder på ett direkt sätt in till
forskningsfrågor om den fysiska anslagstavlans roll i dagens digitala samhälle,
och i Björkvall m.fl. 2017 analyseras anslagstavlorna ur exempelvis ett
massmedie- och flerspråkighetsperspektiv.
Det digitala samhället är ett kunskapssamhälle – människor behöver ständigt vidareutbildas och lärande pågår hela tiden. Samtidigt kunde vi ganska
snabbt se att flera meddelanden på anslagstavlorna också relaterade till lärande och utbildning. Kan det med ett lite striktare lärande- och utbildningsperspektiv vara så att anslagstavlan inte bara är till för att sälja kläder, bilar
etc. (jfr t.ex. Blocket) utan att en viktig funktion också är att peka ut olika typer av lärandeaktiviteter med antagen relevans för dem som passerar anslagstavlan? En mer samlad undersökning av sådana utbildningsanslag skulle kunna resultera i vad som kan liknas vid lokalsamhällets läroplan.1
Tanken på lokalsamhällets läroplan grundar sig just i det faktum att anslagstavlor måste stå på specifika platser och att de från dessa platser pekar ut
andra platser för lärande och utbildning. Vårt intresse grundar sig alltså i ett
1
Artikeln är också knuten till projektet Multimodala texter och lärande i högre utbildning
(2016–2018) där samtliga författare deltar. Projektet finansieras av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) och är ett samarbete med Kapstadens universitet
och National Research Foundation i Sydafrika. Denna artikel bidrar till syftet att utforska multimodala kommunikationsformer i relation till lärande i Sverige och Sydafrika.
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bredare antagande att anslagstavlornas fortlevnad beror på att de alltid är lokala (och fysiska) på ett sätt som t.ex. sociala medier inte kan vara. På Facebook
och andra sociala medier, liksom annonssidor som Blocket eller Marketplace,
försöker man med platstaggning och lokalangivelser att uppnå liknande lokal
förankring. Men anslagstavlan är per definition placerad på en specifik, lokal
plats. Går vi tillbaka till lärande och utbildning så finns det därför anledning
att anta att anslagstavlor pekar ut specifika lokala platser för lärande och utbildning. Vi intresserar oss alltså för lokalsamhällets läroplan så som den
framstod på svenska anslagstavlor under hösten 2016. Det övergripande syftet
är att beskriva vad och var man erbjuds att lära sig i mer eller mindre organiserad form genom att läsa på anslagstavlor.
Undersökningsmaterialet består av anslagstavlor som platstaggats som uppsatta på eller nära skolor. Där återfinns t.ex. anslag som bjuder in till olika kurser, utbildningar, träningsaktiviteter och samtalsträffar, och vi tar oss an följande forskningsfrågor:
• Vilka typer av lärande och utbildning medieras genom anslagstavlor på
eller i närheten av skolor i Sverige?
• Vilka platser för lärande pekar anslagen ut?
• Vad säger detta om den analoga anslagstavlans roll för information om
utbildning, bildning och lärande i dagens digitaliserade samhälle?
Undersökningens forskningsfrågor ansluter till forskningsfältet semiotiska
landskap. I detta fält intresserar man sig primärt för hur offentliga platser görs
betydelsefulla genom texter, multimodala uttryck och semiotiska resurser
(Shohamy & Walksman 2009, Jaworski & Thurlow 2010), dvs. hur artefakter
och t.ex. skrift, bild och layout används för att kommunicera och skapa betydelse på specifika platser i ett (oftast urbant) landskap. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv ser vi plats som en social konstruktion och inte bara som ett
geografiskt utrymme. Vi antar således att plats blir till semiotiskt, något som
med engelsk terminologi brukar beskrivas som den process då ett ”space” blir
till ett kulturellt konstruerat ”place” (jfr Järlehed 2011, Jaworski & Thurlow
2010). Distinktionen mellan ”space” och ”place” är relevant i vår studie och vi
använder fysiskt och geografiskt rum för det förra och, efter Östman (2017),
ställe för det senare (de flesta platser för lärande är givetvis ställen).2 Vi kommer i vissa fall att mer allmänspråkligt fortsätta att tala om platsskapande nedan.

2
Östman (2017) använder ställe för eng. ”place” men plats för eng. ”space”. Vi följer Östman
gällande översättning av ”place”, men väljer fysiskt och geografiskt rum för ”space” för att
tydligare markera att det (huvudsakligen) inte är kulturellt konstruerat.
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2 Centrala begrepp
För att fånga vilken platsskapande roll de aktuella anslagstavlorna fyller arbetar vi i ett första steg med indexering genom att undersöka hur anslagstavlorna
pekar ut platser (alltså oftast ställen) för lokalt lärande. Vår förståelse av indexikalitet går tillbaka på Peirce (1984) beskrivning av tecken som skapar betydelse genom att peka ut och relatera till andra objekt (Scollon & Scollon
2003:26, Bateman, Wildfeuer & Hiippala 2017:59). Ett klassiskt exempel på
ett indexikalt tecken är rök. Ser vi rök stiga mot skyn antar vi att det brinner
någonstans; röken indexerar en brand eller eld. På ett liknande sätt kan ett
halvfullt vinglas med läppmärken indexera en människa som druckit av glasets innehåll (jfr Ledin & Machin 2018:129). En text som indexerar något skapar betydelse genom att peka ut något annat: ”an index […] points to its meaning” (Scollon & Scollon 2003:26). Ett konkret exempel på indexerande texter
är nödutgångskyltar med en pil som pekar mot en utgång: pilen indexerar och
pekar ut en särskild plats dit vi ska gå vid nödläge, t.ex. vid brand.
Utöver indexikalitet arbetar vi med begreppet mediering (Järlehed 2011,
Jaworski & Thurlow 2010) för att undersöka hur anslagstavlorna bär fram olika typer av lärande, det vi kallar lokalsamhällets läroplan. Tanken på plats
som något textuellt medierat utgår från antagandet om att fysiska rum blir till
kulturella ställen när multimodala artefakter tillskriver rummet egenskaper
och bär fram kulturella betydelser (Jaworski & Thurlow 2010:1). Vi antar alltså att anslagstavlorna konstruerar det fysiska rummet där de står som ett ställe
där vägar till lärande blir tillgängliga. Med terminologin som introducerades
ovan: medieringen gör att det fysiska rummet där anslagstavlan står blir ett
ställe för att ta del av lokalsamhällets läroplan. I denna läroplan medieras olika
typer av lärande samtidigt som andra ställen för detta lärande indexeras. För
att åskådliggöra hur vi tänker kring distinktionen mellan indexering och mediering i just denna analys ställs begreppen mot varandra på ett mer överskådligt sätt i tabell 1.
Tabell 1. Distinktionen mellan indexering och mediering.
Indexering

Mediering

Pekar ut sin betydelse

Bär fram innehåll (t.ex. olika typer av lärande
och utbildning)

Refererar och länkar till andra ställen för
lärande och utbildning

Omvandlar fysiska rum till kulturella ställen

3 Material och genomförande
En unik förutsättning för detta projekt har varit skolelevernas insamling av data. Denna insamling resulterade i ett textmaterial som sammanlagt innefattar
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ca 1 100 anslag på offentliga anslagstavlor utspridda över Sverige. Eleverna
hade tillgång till en smartphone-app som utvecklades specifikt för detta forskningsprojekt. I appen kunde de ladda upp bilder på anslagen samt kategorisera, transkribera och platstagga bilderna – dvs. med hjälp av mobilens gpsfunktion markera var de tagit bilderna.
Eftersom vår forskningsdesign främst är kvalitativ var vi tvungna att avgränsa korpusen till en hanterbar storlek. I ett första steg begränsades den till
anslag och anslagstavlor som platstaggats på eller nära skolor, vilket resulterade i ca 200 anslag. Vi menar inte alls att anslag som bjuder in till lärande endast återfinns på anslagstavlor som taggats som på eller nära skolor, men vi
antog att det var större chans att hitta flera anslag om olika typer av lärande
samlade på anslagstavlor där.
I nästa steg utförde vi kvalitativa närläsningar av dessa anslag, vilket innebar att vi sorterade dem tematiskt och valde ut anslag som tematiserar ’lärande’ och ’utbildning’. I denna process valde vi framförallt bort efterlysningar
av typen ”Bortsprungen katt” och annonser av typen ”Ved till salu”. Med den
uttalade ambitionen att inte bara fånga anslag som tematiserar skolrelaterat lärande tog vi med samtliga anslag för verksamheter som erbjuder individer utveckling av olika typer av förmågor, färdigheter och kunskaper. Detta resulterade i en slutgiltig korpus på 54 anslag.
I ett sista steg analyserade vi anslagen med hjälp av begreppen indexering
och mediering. På så vis kunde vi frilägga vilka platser för lärande som indexeras och de lärandetyper som medieras genom anslagen och som tillsammans
utgör det vi kallar lokalsamhällets läroplan. För att fånga medieringen av olika
lärandetyper tog vi i första hand fasta på vilka mål och syften (van Leeuwen
2008:20, Westberg 2016:46 f.) som skiljer de anslagna verksamheterna från
varandra: Vilka typer av förmågor, färdigheter och kunskaper har de anslagna
verksamheterna som mål att utveckla och lära ut? Genom denna analys har vi
kunnat upprätta en slags taxonomi över de lärandetyper som erbjuds via anslagen samt de platser som indexeras för lärandet.

4 Analyser
De 54 anslagen medierar fem typer av lärande och utbildning: (1) Religion,
andlighet och relationer, (2) Fysisk aktivitet, (3) Allmänbildning, (4) Skollärande och (5) Lärande kopplat till olika yrken. Fördelningen av antal anslag
per kategori återges i figur 2, som visar att anslagstavlorna oftast medierar fysiskt lärande (24 st.) följt av allmänbildning (14 st.), ”traditionellt” skollärande (10 st.), religion, andlighet och/eller relationer (5 st.) och till sist lärande
kopplat till olika yrken (3 st.).
I det följande fördjupar och exemplifierar vi analysen av hur anslagstavlor
indexerar olika platser i samband med att olika lärandetyper medieras.
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Figur 2. Fördelning av antalet anslag för olika typer av lärande.

4.1 Andligt och/eller relationellt lärande
Denna kategori har som mål och syfte att utveckla religiöst, andligt eller relationellt lärande. Kategorin baseras på anslag som knyter an till religion och
har ofta som mål att utveckla individers möjlighet och förmågor att leva i relation med andra människor, t.ex. inom en familj. Sådana lärandemål kopplas
gärna till en andlig eller religiös institution, och kyrkor eller kyrkoanknutna
verksamheter står som avsändare. I typfallet indexeras ett utifrån anslagstavlans geografiska placering mycket lokalt ställe för lärande, t.ex. ett närliggande församlingshem som erbjuder gemensam fika. Det indexerade församlingshemmet fungerar sedan som plattform för relationellt lärande genom samtal.
Det övergripande syftet med detta slags lärande är ökad självkännedom, relationell problemlösning eller allmän andlig och religiös utveckling. Kategorin
illustreras med anslaget om en kyrkoledd äktenskapskurs i figur 3.
Syftet med kursen och målet för lärandet beskrivs på ett explicit sätt som
”ett tillfälle att stärka och bygga upp er relation inför framtiden”. Syften och
mål kan realiseras genom användning av olika verbtyper (Westberg 2016:211)
och här signalerar stärka och bygga upp att kursen bidrar till en positiv förändring av ”er relation”. De till synes handskrivna och iögonfallande röda
textraderna längre ned på sidan indexerar ett tydlig lokalt ställe för lärandet:
”Svedjeholmskyrkan”. Det lokala indexeras också språkligt genom satsadverbialet: ”kursen startar i din närhet” (vår kursivering).
Större delen av anslaget består dock av fotografier på heterosexuella par.
De avbildade paren representerar människor och grupper med till synes olika
etnisk bakgrund. På så sätt indexerar anslaget en lokal plats för lärande samtidigt som det medierar bilder av etniciteter från i princip var som helst i världen. Emellertid är de olika etniciteterna visuellt separerade från varandra genom inramning (Björkvall 2009:105), vilket presenterar en världsbild där olika etniciteter hålls åtskilda från varandra (och där par består av en man och en
kvinna).
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Figur 3. Äktenskapskurs hos Svedjeholmskyrkan.

4.2 Förkroppsligat eller fysiskt lärande
Den andra kategorin av lärande som anslagstavlor i och nära skolor medierar
har som mål och syfte att utveckla och förbättra fysiska förmågor, färdigheter och kunskaper. Denna kategori av lärande finns på anslag som indexerar
lokala ställen men som ofta medierar lärandeverksamheter med koppling till
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Figur 4. Karateträning i Norrviken.

globala praktiker, som t.ex. yoga, olika typer av kampsport och zumba-dans.
I kategorin ingår även vissa lärandeaktiviteter som på ett tydligt sätt indexerar det lokala, som till exempel olika former av lokalt hantverk och tipspromenader. Att det lärande som medieras syftar till kroppslig och fysisk utveckling syns ofta i språkhandlingar och verb som används för att tilltala lä-
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sarna: ”Prova på Linedance” och ”Vi lär oss göra halmstjärnor, halmdockor
och havrekors”.
I figur 4 återges ett anslag som erbjuder karateträning. Exemplet visar hur denna typ av förkroppsligade och fysiska lärande medieras och vad som indexeras. I
detta anslag avbildas en man som är iklädd karatedräkt och som står redo i en
grundposition. Mannen avbildas med vriden kropp men med huvudet och blicken
tydligt riktad mot betraktaren (jfr ’halvfrontal position’ i Van Meerbergen 2010:
127), och kräver på så vis kontakt och interaktion med betraktaren (Björkvall
2009:37). I anslaget beskrivs mannen som ”världsmästare i karate”; en internationell praktik präglad av framgång medieras. Som vanligt i denna typ av anslag
indexeras samtidigt ett lokalt ställe för lärandet och aktiviteten: Norrvikens skola.

4.3 Allmänbildning
Den tredje kategorin utgörs av anslag som erbjuder aktiviteter och kurser med
mer allmänbildande mål. Sådana anslag bjuder exempelvis in till träff för en
manga-förening, en Mötley Crüe-utställning och en teaterföreställning där
man kan lära sig mer om lokal historia och musik. Anslagen för denna typ av
lärandeaktiviteter indexerar alltså tydligt lokala ställen, och medierar inte sällan den lokala orten som ämnet för lärandet. Detta skiljer anslagen i denna kategori från andra lärande-anslag. Kategorin kan exemplifieras av ett anslag om
en berättarkväll på Köpmanholmens bruksmuseum som har temat ”Berättelser
och bilder från Solgården”. Samtidigt visar anslagen för manga-föreningen
och Mötley Crüe-utställningen att det lokala medieras som delar av ett slags
global och populärkulturell allmänbildning.
Till skillnad från de två föregående lärandetyperna är det inte lika mycket
fokus på utveckling och förändring. Detta syns framför allt i avsaknaden av
verb och andra språkliga resurser med potential att uttrycka syftes- och målformuleringar (jfr Westberg 2016:210–214). I stället fyller nominalgrupper
(Halliday & Mathiessen 2014:364–380) en central funktion för denna lärandetyp genom att ange temat och innehållet för den aktuella allmänbildande verksamheten. Exempelvis möter vi nominalgrupper som ”Djur- och lantbrukskollo”, eller ”Äpplets dag” som återfinns i figur 5.
Exemplet i figur 5 visar ett stort äpple som bakgrund till skriften. Högst upp
anges lärandets tema och längre ned beskrivs själva aktiviteten närmare, en föreläsning om ekologisk äppelodling ”i [sic] Österlen”. Det övergripande mål
och syfte som kännetecknar denna typ av medierat lärande är helt enkelt att
lära sig mer om ett ämne, och målet med ”Äpplets dag” är att lära sig mer om
olika äppelsorter och om ekologisk odling. Till skillnad från de två föregående
lärandetyperna förutsätter inte detta lärande engagemang och delaktighet i lika
hög utsträckning, vilket alltså syns rent språkligt genom färre uppmaningar
till, och erbjudanden om, aktivt deltagande (jfr tipspromenader). I det aktuella
anslaget återfinns uttryck som på ett exakt och tydligt sätt indexerar både ställe och tid. Samtidigt kopplar ord som ”ekologisk” lärandet till globala trender
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Figur 5. Äpplets dag.

och livsstilar. Det lokalt indexerade ”torget i Örnsköldsvik” blir ett ställe för
’medvetet’ och ’miljömässigt ansvarsfullt’ lärande.

4.4 Det ’traditionella’ skollärandet
Den fjärde kategorin består av texter där vad som kan kallas skollärande aktualiseras. Anslagen erbjuder olika typer av fortbildning och utbildningsförberedande kurser. I dessa anslag framträder en tydlig indexering av nationella
sammanhang. Målen för lärandet uttrycks ofta genom uppmaningar, men till
skillnad från såväl det religiösa, andliga och relationella som det fysiska lärandet handlar inte det ’traditionella’ lärandet om att utveckla och förbättra något
redan existerande hos individen. I stället ser vi hur verben uppmanar läsarna
att utveckla helt nya förmågor och bli något nytt: en ny person. Målet med lä-
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randet är alltså att träda in i en helt ny kunskapsdomän, vilket blir tydligt i formuleringar som ”Bli tolk”, ”Satsa på sjöfart”, ”Upptäck världen och plugga
språk utomlands” och ”Bli förskollärare”.
Ett exempel på denna kategori är en annons för Internationella marknadsföringsprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås (se
figur 6). Just detta anslag innehåller inte något verb i imperativ, men betraktaren möts av glada, unga människor med kontaktsökande blickar, och med

Figur 6. Internationella marknadsföringsprogrammet på Mälardalens högskola.
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armar som sträcks ut som mot läsaren. Bilden uppmanar på så vis betraktaren att ’bli en av oss glada studenter!’ på Mälardalens högskola (jfr Björkvall 2009:37).
Till skillnad från de tidigare lärandetyperna som anslagstavlorna medierar ser vi i figur 6 att anslaget indexerar en utbildningsplats långt bort
från den aktuella anslagstavlan – ett annat ställe i landet – och inte alls på
den lokala orten. Utöver att indexera en nationell utbildningskontext så
pekar anslaget ut utbildningens internationella karaktär. Exempelvis sker
detta i anslagets rubrik, där ordet ”INTERNATIONELLA” har större grad
på typsnittet än anslagets övriga skrift, vilket signalerar att detta är ’extra
viktigt’ (Björkvall 2009:100). Även i frågan ”Jobba på en internationell
marknad?” är de två avslutande orden återgivna i en visuellt framträdande
lila färg. När anslagstavlan medierar lärande med målet ’bli en ny person’
indexeras alltså inte det lokala, utan det nationella och globala skjuts fram
som viktigt.

4.5 Lärande kopplat till olika professionella praktiker
I den femte och sista kategorin återfinns olika former av lärande kopplat till
yrkespraktiker. Sådana anslag bjuder exempelvis in till möten med facklig information, samt annonserar ordningsregler för en skola. Dessa texter är tydligt
knutna till den fysiska plats där anslagstavlan finns och indexerar alltså det extremt lokala och medierar samtidigt det lokala ställets praktiker som målet för
lärandet.
Exemplet i figur 7 är ett anslag med ordningsregler för en viss skola. De olika reglerna presenteras i punktlista och i påståendeform. Listan introduceras
med ett uttalande om att ”vi alla” vill ha ordning och arbetsro i skolan och ”jag
använder ett vårdat språk”. Anslaget avslutas på ett liknande sätt med en slutsats om att ”vi alla” har ett gemensamt ansvar för trivseln på skolan. Det lärande som påbjuds (snarare än erbjuds) handlar om uppförande och beteende på
det lokala stället.

5 Slutsatser och diskussion
I denna artikel har vi visat hur anslag uppsatta på anslagstavlor på eller nära
skolor medierar olika typer av lärande med olika syften och mål. Samtidigt har
artikeln visat att anslagstavlorna oftast indexerar lokala ställen för lärande,
dvs. ställen som kan nås i närområdet snarare än sådana som bara kan nås genom att resa långt, ge sig ut på internet eller kanske till och med flytta. Just
detta verkar vara en viktig funktion hos de anslagstavlor som vi analyserat,
och kanske är indexeringen av lokala ställen för lärande (men givetvis också
för andra aktiviteter) en delförklaring till att anslagstavlor trots allt finns kvar i
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Figur 7. Ordningsregler
Domsjöskolan.

en tid när annonsering och kommunikation genom text i stor utsträckning sker
på internet. Men som analysen av det ”traditionella” skollärandet visar varken
indexeras eller medieras det lokala som ställe för lärande som kan erbjuda nya
identiteter. För att ”bli en ny person” tycks det som att man måste lämna lokalsamhället.
De indexerade lokala ställena för lärande knyts till kurser och lärandeaktiviteter med vissa typiska mål: andliga, förkroppsligade och fysiska, allmänbildande
(ofta lokalkultur), traditionellt skolrelaterade och yrkesrelaterade. Vi kan inte uttala oss säkert om dessa är typiska mål för sådant lärande som medieras genom
anslagstavlor – för att kunna uttala oss säkert om detta skulle jämförande studier
av anslag på t.ex. sociala medier behövas. Men vi har anledning att anta att kurser om lokalhistoria, tipspromenader och andlig caféverksamhet är rätt typiska
lärandeaktiviteter som medieras genom just anslagstavlor. Vi kan alltså i breda
drag ringa in det som vi sökt efter: lokalsamhällets läroplan.
Det är en läroplan som innehåller mycket mer än det som vi vanligtvis förknippar med lärande och utbildning i skolan. Det finns ett antal anslag som tematiserar skollärande, men det intressanta är att dessa inte främst indexerar
det lokala i anslagstavlans närhet, utan pekar mot ställen på nationell nivå,
längre bort.
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Vi vill också lyfta fram de anslag som medierar allmänbildande lärande.
Dessa karakteriseras inte bara av att de företrädelsevis indexerar lokala
ställen för lärande; de medierar också lärande om t.ex. lokalhistoria eller lokala vis- och musiktraditioner. Andra anslag knyter även an till globala trender, som till exempel sådana för förkroppsligat lärande av yoga och kampsport, samtidigt som de indexerar ett tydligt lokalt ställe för dessa lärandeaktiviteter.
Men det finns också en annan sida av mediering som vi inte berört så
mycket i våra analyser och som handlar om hur anslagstavlans texter kan
omvandla geografiska och fysiska rum till kulturella ställen. Under vår studie
fick vi vid ett tillfälle möjlighet att följa med en skolklass då de dokumenterade en anslagstavla (den i figur 1). Anslagstavlan var placerad på gångvägen
mellan pendeltåget och ett förortscentrum i Stockholmsområdet. Den collageliknande samlingen av texter vars innehåll anslagstavlan medierar gör dock att
gångvägen får vad vi kan kalla en tydligare kulturell form, och anslagstavlan
bidrar på sitt tydliga sätt till förortscentrumets semiotiska landskap (Jaworski
& Thurlow 2010). Anslagstavlan skapar en viss typ av ställe genom att mediera lokalsamhällets läroplan (och en del annat).
Vad säger då slutligen våra analyser om anslagstavlans roll för information
om utbildning, bildning och lärande i dagens digitaliserade samhälle? Ett svar
är att anslagstavlan fortfarande är relevant eftersom den både är lokalt placerad och främst indexerar lokala ställen för lärande. Den fyller en funktion för
människor som rör sig i ett lokalt område, och det gör vi alla, även i vår digitaliserade samtid (jfr Nord, Järlehed & Kullenberg i denna volym). Ett annat
svar är att den icke-mobila, större vertikala ytan fortfarande lockar till exponering av texter. I termer av affordanser (Gibson 1977, jfr t.ex. Ledin & Machin
2018) bjuder anslagstavlan och dess materialitet in till att nåla, tejpa och spika
upp meddelanden och texter samtidigt som den genom sin placering där
många människor passerar bjuder in till interaktion och läsning. En relaterad
typ av affordans är också att anslagstavlans yta har gränser – den slutar någonstans – vilket gör att den bjuder in till sammanhållna tolkningar av de texter
som finns på den. När man läser anslagen på t.ex. anslagstavlan i figur 1 kan
man alltså få en mer sammanhållen uppfattning om vilka typer av lärande och
utbildning som erbjuds i ett lokalt område (liksom om vad som köps och
säljs). På samma sätt som lokal förankring kan vara svår att uppnå på t.ex. sociala medier är denna överblick kanske fortfarande svårare att uppnå i digitala medier och format.
Ett sista svar är att vi egentligen inte vet så mycket om anslagstavlans roll i
ett digitaliserat samhälle. Vi har här koncentrerat oss på indexering och mediering av en liten del av det som finns på Sveriges anslagstavlor: lärande och
utbildning. Vårt relativt snäva urval på och kring skolor gör också att vi med
all säkerhet missat en stor del av anslagen i hela materialet som tar upp lärande. Och vi har heller inte genomfört någon jämförande, empirisk analys av hur
lärande och utbildning medieras och indexeras i digitala medier. Det finns allt-
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så flera forskningsuppgifter att ta tag i för oss eller för andra forskare. För anslagstavlorna kommer att finnas kvar ett tag till och pocka på språkvetenskapens uppmärksamhet, det är vi ganska säkra på.
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