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Vygotskij i 
skrivundervisningen 

Hélène Edberg 
 

arför är det ingen slump att det blir fler nobelpris på uni-
versitet där det redan finns nobelpristagare? frågar den 

amerikanske psykologen Jerome Bruner.1 Han hittar förklaring-
en i socialkonstruktivistisk teori där lärande ses som socialt och 
intelligens som kollektivt distribuerad, knuten till en viss lärmil-
jö. Individers utvecklingspotential definieras därigenom som 
beroende av de resurser som står till buds i en viss sociokulturell 
miljö vid en viss tidpunkt. Dessa teorier har sin upphovsman i 
den ryske barnpsykologen och pedagogen Lev Semenovich Vy-
gotskij (1896–1934), men det är Bruner som introducerat hans 
socialkonstruktivism i USA, där teorierna sedan slagit rot. Bland 
de många efterföljare som utvecklat Vygotskijs tankegångar 
finns, förutom Bruner, psykologen James Wertsch och i Norden 
Yrjö Engeström och Roger Säljö som exempel på forskare med 
bas i den sociokulturella traditionen. Detta perspektiv på lärande 
har haft stor betydelse för svensk skola, där bland annat skol-
förordningen vilar på Vygotskijs teorier.  

Så vad kan en skrivlärare ha för praktisk nytta av att känna till 
en smula om Vygotskijs teorier – och hur kan de omsättas i 
praktiken, didaktiskt? I den här texten ska jag redogöra för några 
tankegångar, framför allt utifrån läsningen av två av hans verk, 
Tänkande och språk från 1934 samt Fantasi och kreativitet i 
barndomen från 1930 och då särskilt med fokus på hans teorier 

                                                                               
1 Jerome Bruner, Kulturens väv. Utbildning ur psykologisk belysning (Göte-
borg: Daidalos, 2002), s. 183. 
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om språk och kreativitet. Inledningsvis presenteras Vygotskijs 
socialkonstruktivistiska perspektiv, därefter hans språksyn samt 
hans föreställningar om kreativiteten eller fantasin som han kallar 
det. Avslutningsvis diskuterar jag vad dessa tankar kan ha för 
betydelse i en konkret undervisningssituation, och tar ett exempel 
från lärarutbildningen på Södertörns högskola för att illustrera 
ett skrivsammanhang, där studenter möter akademiskt skrivande 
och ska skolas in i för dem nya genrer, och nya sätt att tänka. 

Socialkonstruktivism 
Vygotskij var barnpsykolog, verksam framför allt på 1920- och 
början av 1930-talet. Han forskade om barns lärande, ett tämli-
gen litet och föga glamoröst forskningsfält vid denna tid. Den 
uppmärksamhet som hans forskning röner idag är av sent da-
tum. På Vygotskij tid var Piaget det stora namnet och inte ens i 
Sovjet kände man särskilt väl till Vygotskij.2 

Människan är mer än sin biologi och sina drifter menar Vy-
gotskij. Hon är framför allt en produkt av sin miljö och av sin 
fostran i den miljön. Som en följd av detta är hon ett råmaterial 
vars begränsningar finns i kulturens begränsningar. Vygotskij 
understryker betydelsen av ekonomisk orättvisa för lärandere-
sultaten, som att: ”de privilegierade klasserna har en ojämförligt 
mycket större procent av vetenskapliga, tekniska och konstnärli-
ga nyskapare, eftersom det är just hos dessa klasser som alla de 
villkor som är nödvändiga för skapande finns”.3 Miljöns och 
tidens betydelse gäller oavsett medfödd begåvning. Även om 
kombinationsmöjligheterna är oändliga och individens förmåga 
stor kan det aldrig uppstå ett visst kulturellt uttryck innan möj-
ligheterna finns där. Arkimedes hade inte kunnat uppfinna en 
elektrisk dynamo, påpekar han, eftersom de kulturella förutsätt-
                                                                               
2 Michael Cole, ”Prologue. Reading Vygotsky”, i Robert W. Rieber & David 
K. Robinson (red.), The Essential Vygotsky (New York: Kluwer Acade-
mic/Plenum Publishers, 2004), s. viif. 
3 Lev S. Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen (Göteborg: Daidalos, 
1995), s. 37 
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ningarna för detta saknades i hans epok. Hur stor begåvningen 
än är hos individen är hon ändå alltid begränsad: ”Varje uppfin-
nare, till och med geniet, är alltid ett barn av sin tid och sin mil-
jö”.4 Denna kraftfulla markering av historiska och sociala villkor 
som avgörande för människors förmåga att tänka är tydligt 
marxistisk och står mot en borgerligt romantisk uppfattning om 
individuell talang och måhända också mot en rent rasistiskt 
biologisk syn på intelligens och lärande.  

I samma marxistiska anda hyllas kollektivet, och blir ut-
gångspunkten för hela Vygotskijs lärandeteori. Alla kan bidra till 
kunskapsutvecklingen i ett samhälle menar han, och skolan är av 
central betydelse eftersom det är där som alla barn kan möta och 
utveckla sitt kreativa och vetenskapliga språk och tänkande. För 
att maximalt befrämja växande och utveckling ska verkligheten 
(i skolan till exempel) vara precis så utmanande att den erbjuder 
det som vid varje tillfälle ligger inom rimlighetens gränser för 
individen att nå, så att hon, med hjälp av andra, i det Vygotskij 
kallar den närmaste utvecklingszonen kommer så långt som 
möjligt vid ett visst tillfälle via detta dialektiska växelspel mellan 
individ och omvärld.5 

En annan fundamental tankegång hos Vygotskij är att männi-
skan är vilje- och känslostyrd. Vygotskij ser vilja och känsla som 
rent biologiska strukturer. Dock har känslan hos människan 
mindre koppling till instinkt och mer till andra centralare hjärn-
funktioner i cortex än hos djuren.6 Här tar Vygotskij ställning 
mot sin tids fokus på uteslutande organiska perspektiv på män-
niskans psykologi. Visserligen finns en yttersta drivkraft i allt 
mänskligt handlande i någon form av rubbad jämvikt så att ett 
”ett behov, en strävan eller önskan” har uppstått, men Vygotskij 
diskuterar snarare känslan som viljeyttring eller drivkraft till 
skapande än som djurisk reflex.7 I och med detta ställningstagande 

                                                                               
4 Ibid., s. 36f. 
5 Lev S. Vygotskij, Tänkande och språk (Göteborg: Daidalos, 1999), s. 329ff. 
6 Cole, ”Prologue. Reading Vygotsky”, s. 20. 
7 Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, s. 35. 
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blir känslan lika utvecklingsbar som allt annat i hjärnan. Utveck-
lingen av alla de här förmågorna sker hos människan inom ra-
marna för den kultur inom vilken hon finns. En människa måste 
således fostras in i sin kulturs specifika syn på mänsklighet och 
kommer att göra bruk av sina förmågor inom de kulturellt satta 
ramarna. Denna fostran sker i kollektivt samspel och via de, med 
Vygotskijs terminologi, verktyg som kulturen förser sina med-
lemmar med, varav det mest centrala verktyget är språket. 

Språkets betydelse för tänkandet 
Vygotskijs språkuppfattning tar avstamp i den franske lingvisten 
Ferdinand de Saussures strukturella språkteorier men skillnaden 
är väsentlig.8 Vygotskijs språkteori kan ses som en reaktion mot 
den tidens intresse för strukturalism, med fokus på språket som 
system, snarare än på språk som kommunikationsverktyg. Det 
radikala med Vygotskij är just att han lyfter fram det Saussure 
slängt ut ur sin språkteori, alltså betydelsen av språket i bruk, 
som ett verktyg i social kontext, inte språket som generellt sy-
stem: ”Språkets primära funktion är den kommunikativa funk-
tionen. Språket är framför allt ett medel för social samvaro, ett 
medel för utsagor och förståelse”.9 Detta perspektiv var mer eller 
mindre outforskat vid den tid då han var verksam (jämför dock 
Michail Bachtin och Alexej Leontiev, där den senare arbetade 
med Vygotskij och tog upp hans teorier efter Vygotskijs död). 

För Vygotskij är språkets betydelse för människans utveck-
ling helt avgörande. Språket är hennes främsta verktyg eftersom 
det är genom språket hon får möjlighet att samspela med den 
kulturella omvärlden och möjlighet att reflektera över och skapa 
sin tillvaro. Vygotskij menar att språket är en förutsättning för 
tänkandet överhuvudtaget, om man med tänkande menar att 
kunna skapa något nytt, alltså inte som ett djur bara efterhärma. 
För barnet handlar det om att lära sig gå från vardagliga begrepp 
                                                                               
8 Ferdinand de Saussure, Kurs i allmän lingvistik (Staffanstorp: Cavefors, 
1970). 
9 Vygotskij, Tänkande och språk, s. 38. 
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som är förknippade med en viss praktisk syssla, en viss kontext, 
till det Vygotskij kallar de vetenskapliga begreppen, det vill säga 
det teoretiska, generella tänkandet fritt från ett specifikt konkret 
sammanhang, och som barnet lär sig i skolan.10 Förmågan till 
abstrakt tänkande tar fart i puberteten för att mogna hos den 
vuxne, och det är framför allt förknippat med en språklig mog-
nad, med en förmåga att skapa och förstå ”ordet”, det vill säga 
språkliga begrepp.11 ”Tanken blir till i ordet”.12 I språksättandet 
formas och sker begreppsbildningen. Inte så att vi har en tanke 
och klär den i ord således. Vi tänker i språket och därmed får det 
också en medvetandegörande effekt: ”Att medvetandegöra en 
operation innebär ju faktiskt att överföra den från handlingspla-
net till det språkliga planet, det vill säga att återskapa den i fanta-
sin för att kunna uttrycka den i ord”.13  

Ungefär så tänker sig Vygotskij språkets betydelse för allt 
medvetet tänkande, oavsett abstraktionsnivå. Vygotskij menar 
dessutom att inte heller vuxna alltid tänker i det han kallar mog-
nare former utan att de ibland tar till mer primitiva.14 En vuxen 
har så många fler nivåer att tillgå i sitt tänkande än ett barn, både 
konkreta och abstrakta nivåer, vilket i sig möjliggör många fler 
tankeperspektiv. Det är ju inte så att den vuxne övergår från ett 
konkret, situationellt tänkande till ett rent abstrakt. De sovjetiska 
psykologerna Aleksej Leontiev och Alexandr Luria säger exem-
pelvis i en kommentar till Vygotskijs arbete att Vygotskij mena-
de att barnet saknar erfarenhet och arbetar med att erövra ab-
strakta begrepp och med att lära sig att välja ut det relevanta i en 
kakofoni av ljud.15 Många tankebanor är fortfarande stängda för 
barnet. En vuxen däremot har en hel repertoar av olika nivåer på 

                                                                               
10 Ibid., s. 251. 
11 Ibid., s. 249. 
12 Ibid., s. 404. 
13 Ibid., s. 281. 
14 Ibid., s. 240. 
15 Aleksej Leontiev & Alexandr Luria, ”Some Notes Concerning Dr. Fodor’s 
Reflection on L.S. Vygotsky’s Thought and Language”, i Cognition, band 1–
3. s. 314f. 
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sitt abstrakta tänkande och dessutom, genom sin erfarenhet, 
möjligheten att välja bland dessa beroende på den aktuella situa-
tionen. Det går alltså inte att separera det konkreta tänkandet 
från det abstrakta. Snarare ska tänkandet ses som dialektiskt, så 
att övergången från empiri till teoretiska perspektiv berikar em-
pirin och så vidare. 

Detta resonemang där språket blir det unikt viktigaste verkty-
get för mänskligt tänkande, måste rimligen innebära att ett torf-
tigt språk leder till ett torftigt tänkande. Men tanken och språket 
är också beroende av miljön. Det är i samverkan med yttervärl-
den som barn och vuxna får mer material för sin tanke och på så 
sätt möjligheter att utveckla sin kreativitet på ett produktivt sätt 
genom språkandet. Därigenom blir en av de enskilt viktigaste 
aspekterna av all undervisning, oavsett kontext, att ombesörja att 
undervisningsmiljön blir språkrik. 

Kreativitet och fantasi 
Även Vygotskijs teorier om kreativitet och fantasi är radikala. 
Vygotskij levde i en tid då kreativitet sågs som en essentialistisk 
egenskap hos vissa särskilda specialbegåvningar. Detta roman-
tiska synsätt ifrågasätter han i grunden när han menar att fanta-
sin finns som en egenskap hos alla människor, som en del av vad 
det är att vara människa. Den skapande fantasin utgör en grund-
bult i vår intelligens menar Vygotskij. Fantasin är oupplösligt 
förenad med känslan enligt ”lagen om känslornas dubbla ut-
tryck”.16 Detta innebär att känslor har kroppsliga uttryck men 
också mentala, på så sätt att vi förknippar vissa känslor med vissa 
yttre faktorer, som föremål, färger och så vidare, som laddas med 
känsloassociationer. Fantasin genomtränger därigenom all hand-
ling. För Vygotskij är kreativiteten och fantasin således de centrala 
tankeformer som förenar känsla, vilja och intellekt:17 ”Den kreativa 
fantasin genomtränger med sitt skapande hela livet i alla dess 

                                                                               
16 Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, s. 22. 
17 Ibid., s. 22, 26. 
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former: det privata såväl som det samhälleliga, det teoretiska såväl 
som det praktiska; den är allestädes närvarande”.18 Alla människor 
är kreativa, men människans förmåga att förverkliga sin potential 
är avhängig sociala omständigheter i hennes yttre miljö. 

Reproduktion och produktion 
Vygotskij formulerar sig hela tiden dialektiskt. I sina resonemang 
om fantasin skiljer han mellan reproduktion och produktion samt 
mellan drömmerier och fantasi. Reproduktion, definierar han som 
en minnesfunktion, produktion som en kreativ verksamhet. För 
att kunna tolka, gestalta och skapa en föreställningsvärld, behövs 
enligt Vygotskij en dialektisk kunskapsprocess som inbegriper 
både produktion och reproduktion, de två aspekter som berör 
hela vidden av människans samtliga aktiviteter. 

Fantasin är kombinationen av en mängd yttre och inre psy-
kologiska faktorer, men det uppstår ingen fantasi ur tomma intet 
utan den är alltid beroende av verklighetens element.19 Repro-
duktionen är således en förutsättning för den kreativa nyskapan-
de processen som bearbetar dessa element. Som vi just konstate-
rat har det lilla barnet betydligt mindre kreativ förmåga än den 
vuxne som en följd av att inte ha samma tillgång till ett stort 
erfarenhetsmaterial. För både barn och vuxna kan fantasin emel-
lertid fungera erfarenhetsutvidgande genom att vara en brygga 
mellan egna och andras erfarenhet. Fantasin möjliggör nya 
kombinationer av tidigare erfarenheter för att förstå något nytt, 
liksom att den kan vara ett verktyg för att förstå företeelser i värl-
den som man själv inte har erfarenhet av genom att man före-
ställer sig andras erfarenhet via deras berättelser och beskriv-
ningar.20  

Dock är det inte säkert att kreativitet och fantasi alltid blir 
produktiva. Vygotskij skiljer mellan den ofullständiga och den 
skapande, eller kristalliserade fantasin. I sin ofullständiga form 
                                                                               
18 Ibid., s. 50. 
19 Ibid., s. 17. 
20 Ibid., s. 22. 
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finns fantasin i människans inre sfär i form av drömmar, men att 
drömma eller fantisera innebär inte något kreativt skapande i 
Vygotskijs mening. För honom manifesteras alltid den skapande 
fantasin i en produkt av något slag, alltså i något som även andra 
än den som fantiserat kan uppfatta. Händer inte detta förblir 
fantasin en inre, obearbetad föreställning som saknar mening, 
mer som ett uttryck för viljelöshet och obeslutsamhet. Fantasin, 
menar Vygotskij vill ta gestalt och vara ”verksam och aktiv och 
omforma det som dess verksamhet riktar sig mot”,21 vilket leder 
till innovation, det vill säga till skapandet av en ny produkt av 
något slag. För detta krävs ”två faktorer, den intellektuella och 
den emotionella som lika oundgängliga för skapelseakten”.22 
Alldeles tydligt är den fullständiga, kristalliserade formen det 
ideala tillståndet enligt Vygotskij, eftersom produktion och ny-
skapande danar och bygger upp människans beteende. Skapan-
deprocessen, sammanlänkad som den är med viljan blir något 
helt centralt i Vygotskijs pedagogiska teori och den får också en 
inriktning mot fostran: ”Om man uppfattar drömmeriet och den 
skapande fantasin som två väsensskilda ytterlighetsformer av 
fantasi står det klart att formandet av fantasin i barnets hela 
fostran inte bara har en speciell betydelse för träning och utveck-
ling av enskilda funktioner, utan att den också har en allmän 
funktion, som återverkar på människans hela beteende”.23  

Sammanfattar man Vygotskijs tankar om kreativitet och fan-
tasi så hör reproduktionen sålunda ihop med minnet och är en 
nödvändig förutsättning för tänkandet överhuvudtaget, men det 
är den kreativa aktiviteten som gör att människan kan skapa 
något, även om det kan tyckas vara ett ”stoftkorn vid sidan av 
geniernas skapelser”.24 Därför kan och måste fantasin övas. Fost-
ran framtonar som ett nyckelbegrepp här, liksom att skolan blir 
en central plats för var denna fostran kan äga rum. 

                                                                               
21 Ibid., s. 49. 
22 Ibid., s. 26. 
23 Ibid., s. 50. 
24 Vygotskij, Tänkande och språk, s. 8. 
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Socialt skrivande – ett exempel 
Det är starka krafter som enligt Vygotskij finns i den kristallise-
rade fantasin, och som utgör viktiga grundbultar i lärandet. Hur 
kan vi då på högskolenivå med vuxna studenter bättre ta tillvara 
dessa krafter i inlärningssammanhang? Eftersom en avsevärd del 
av verksamheten när det gäller kopplingar mellan språk och 
tanke på en högskola kretsar kring skrivandet som uttrycksform 
så tar jag det som utgångspunkt för att kort resonera om kreati-
vitet och fantasi, alltså förhållandet mellan reproduktion/här-
mande, och produktion/nyskapande, kopplat till studenters 
skrivande. Jag börjar med en mycket kort orientering i den soci-
alt inriktade skrivforskningens syn på utveckling genom skri-
vande och avslutar med att koppla resonemangen till ett exempel 
från lärarutbildningen på Södertörns högskola. 

Inom socialt inriktad skrivforskning grundas skrivteorier 
bland annat på Vygotskijs socialkonstruktivism och den ryske 
litteraturvetaren Michail Bachtins teorier om ett dialogiskt per-
spektiv på språket. Text ses som en i grunden social, dialogisk 
aktivitet. Det finns därigenom en stark betoning på skrivande 
och textproduktion i kontext. I skrivundervisningen betonas att 
studenter behöver förstå sammanhanget inom vilket de skriver, 
liksom texternas sociala funktion, det vill säga vilka sociala ären-
den som texterna ska uträtta. I det sammanhanget har forsk-
ningen under många år undersökt skrivpraktiker i olika sociala 
kontexter och bland olika socialgrupper.25 Inte minst finns i Stor-
britannien omfattande undersökningar av detta slag och med 
särskilt fokus på hur man ska kunna stärka socialt svaga grup-
pers skrivkompetens. Så kallad literacy-forskning och educatio-
nal linguistics har haft stor genomslagskraft i skolsammanhang, 
exempelvis genom den australiska genrepedagogiken som utgår 

                                                                               
25 För en forskningsöversikt, se Mona Blåsjö, Skrivteori och skrivforskning. 
En forskningsöversikt, 2 uppl. (Stockholm: Institutionen för nordiska språk 
vid Stockholms universitet, 2010). 
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från den brittiske språkforskaren Michael Hallidays teorier.26 I 
ett marxistiskt, emancipatorisk perspektiv definierar man text-
genrer som privilegierade, sociala och normerande handlings-
mönster. Därigenom ser man skolan och undervisningsuppdra-
get som centrala för att tillgodose svaga socialgruppers behov, 
dels av ett språk för att kunna tala om olika typer av skrivande 
och texter, dels av en breddad genrerepertoar. Tanken är att 
förse alla människor med kunskap om hur samhällets privilegie-
rade skrivkonventioner ser ut så att alla får nödvändiga verktyg.  

En fråga som förbryllar många är varför så lite hänt med re-
sultaten i termer av förbättrad skrivkompetens bland studenter-
na, när man kämpat under så många år för att förbättra skrivpe-
dagogiken. Många lärare uttrycker maktlöshet när skrivunder-
visningen många gånger visar sig verkningslös. Varför blir inte 
skribenterna bättre? Ett delsvar är naturligtvis att vi på högsko-
lan i dag möter studentgrupper som inte gick akademiska ut-
bildningar tidigare. Den sociala rörligheten och arbetslivets 
ökande krav på skrivförmåga har ju bland annat slagit igenom i 
ökad akademisering av många yrken. Även Storbritannien har 
haft samma utveckling som vi, med politiska mål om att halva 
befolkningen ska ha genomgått akademisk utbildning till exem-
pel. Hade målgruppen varit densamma som tidigare kanske 
resultatförbättringen av ny skrivpedagogik blivit mer markant?  

Men Vygotskij kommer med en mycket intressantare förklar-
ing: Skrivande är svårt.27 Han redogör för hur barns muntliga 
språk står på en mycket högre nivå än deras skriftliga. Så fort de 
ska åstadkomma ett intellektuellt arbete regredierar de och pres-
terar långt under sin mognadsnivå. Vygotskij menar att skrivan-
det är ett intellektuellt arbete med synnerligen hög abstraktions-
nivå. Det är ett språk i tanken som varken har stöd i ljudet eller i 

                                                                               
26 Se Per Holmberg, ”Genrepedagogik i teori och praktik. Nyretorik och 
Sydneyskolan i två gymnasielärares klassrum”, i C. Falk, A. Nord & R. Palm 
(red.), Svenskans beskrivning 30 (Stockholm: Stockholms universitet, 2010). 
27 Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, s. 52f.; Tänkande och 
språk, s. 315ff. 
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den omedelbara närheten i samtalet med andra. Det är mer mo-
nologiskt till sin natur än talspråket. Dessutom finns ett känslo-
motstånd. Talspråk är situationellt och uppstår omedvetet för att 
det behövs här och nu. Skriftspråket däremot kräver medveten-
het och motivation. Kanhända sker en liknande regression hos 
studenter som hos de barn Vygotskij beskriver? Jag är själv en i 
mängden av lärare som många gånger blivit förbryllade över 
svaga resultat på exempelvis hemuppgifter. Studenter som man 
träffat vid flera tillfällen i seminariesammanhang och som före-
fallit både pålästa och kunniga presterar långt under det man 
förväntat sig när de skriver. 

Om inte annat så bekräftar den kognitiva,28 liksom den socialt 
inriktade skrivforskningen Vygotskijs teorier om skrivandet som 
en utomordentlig komplex aktivitet som inbegriper en mängd 
kognitiva och sociala förmågor. I det följande ska jag illustrera 
med ett exempel från min egen praktik. 

På Södertörns högskola arbetar man aktivt med skrivstöd av 
olika slag, bland annat genom att låta studenter få öva sitt aka-
demiska skrivande kontextualiserat, i samband med att de skri-
ver, till exempel en hemtentamen eller någon annan skriftlig 
inlämningsuppgift. Studenter får studera, diskutera och applice-
ra det akademiska skrivandets teori och metod på frågorna de 
möter på någon specifik delkurs inom utbildningen för att där-
med öka sina chanser att klara studierna genom att få stöd när de 
ska utöka sin genrerepertoar samt sin förståelse för text och 
skrivande som verktyg för tanken. Stödet sker i organiserad form 
i grupp. Ett exempel som utprövats under en längre period är en 
så kallad skrivstrimma inom lärarutbildningen byggd enligt 
principen att man arbetar med en hemtentamen, och successivt 
förklarar texttypens uppbyggnad, och vad som förväntas under 
respektive rubrik, som ”teori”, ”metod” och så vidare. applicerad 
på en viss specifik inlämningsuppgift som ska examineras på den 

                                                                               
28 Se t.ex. Flower, Linda & John R. Hayes, ”The Cognition of Discovery. 
Defining a Rhetorical Problem”, College composition and Communication, 
31/1:2132, 1980. 
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kurs studenten går vid tidpunkten som skrivstrimman varit 
förlagd. Den som läst texterna (exempelvis jag själv) från studen-
ter som följt skrivstrimman kan vittna om att man i många av 
dem (men inte alla) konkret ser hur studenter kämpar i en ac-
kommodationsfas, alltså med att anamma de nya mallarna. Tex-
terna får lite hängmattekaraktär kan man säga. De genrespecifika 
avsnitten som ska ingå i en akademisk text finns där, som inled-
ning, bakgrund och så vidare, men de självständiga partierna, 
där studenterna förväntas reflektera över något de läst eller dis-
kuterat, är mycket knapphändiga eller saknas rentav helt. Det 
förefaller som att studenternas energi gått till det som Vygotskij 
kallar reproduktion eller härmning och som fungerar som min-
nesstöd, som exempelvis, att komma ihåg hur en vetenskaplig 
text ska utformas. Av produktivt arbete där tankekreativiteten 
tagits i bruk finns ofta som sagt begränsad förekomst. Därav kan 
vi enligt Vygotskij dra slutsatsen att inlärningseffekten i termer 
av kreativt nyskapande varit låg. 

Men det finns hopp hos Vygotskij för den misströstande lära-
ren. Svaga texter måste inte nödvändigtvis bero på att studenter-
na glömt alla kunskaper utan på att de har regredierat och därför 
producerar under sin normala prestationsförmåga. Resultat av 
den typ jag just beskrivit kan ju vara tecken på att uppgifterna är 
mycket svåra för studenterna. De kanske precis har approprierat 
vilka specifika genredrag som ingår i en reflektionstext, men inte 
approprierat kunskapsstoffet i litteraturen tillräckligt för att 
kunna ens reproducera det. Svårighetsnivån har helt enkelt över-
skridit inlärningszonens gräns, därav textens ”hängmattestruk-
tur”. Vygotskij varnar för alltför svåra uppgifter. De kan vara 
skadliga och leda till att man fostrar fram ytlighet utan innehåll.29 
Om detta stämmer så är det problematiskt för alla högskolelärare 
som vet att lägsta gränsen för godkänt oroande ofta går ovanför 
en specifik studenttext och således för den aktuella studentens 
prestationsförmåga i utvecklingszonen vid tillfället.  

                                                                               
29 Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, s. 55. 
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Låt oss nu anta att vi trots allt gläder oss åt att studenter ge-
nom arbetet i skrivstrimman ändå lär sig att reproducera forma-
lia, fakta och så vidare via genrepedagogiska metoder. I själva 
processen, i görandet eller produktskapandet, alltså i själva medi-
erandet sker ju ändå ett lärande, ett kunskapsskapande, låt vara 
att det handlar om reproduktion av andras kunskap initialt, men 
helt nödvändigt för att lärandeprocessen ska kunna övergå i 
självständigt skapande, i produktion. Hur ska vi utforma miljön 
och uppgifterna för att underlätta det kritiska, självständiga 
tänkandet så att den kreativa fantasin kan få en chans att komma 
till uttryck i skrivandet? Vygotskij rekommenderar brevet som 
form, och kanhända kan hans rekommendation vara något för 
målgruppen jag beskrivit. Brevet håller kvar föreställningen om 
situation och relation och kan också verka motiverande för skri-
vandet enligt Vygotskij.30 Detta är mycket intressant om man vill 
skapa en koppling mellan kreativitet, skrivande och kritiskt tän-
kande och viljan eller det känslomässiga motivet till att skriva. 
Här gör jag därför en kort presentation av en enkel metod som 
den brittiska skrivforskaren Martha Boeglin utarbetat och an-
vänder i sin undervisning.31 Jag ser exemplet som en applicering 
av Vygotskijs tankar om kreativ fantasi i akademisk kontext. Här 
är receptet, med några av mina förändringar: 

 
Studenterna ska skriva ett brev till författarna vars text de läst 
(Boeglin föreslår cirka 1500 ord.) 

 
• Arbeta i grupp. 
• Skriv ett brev till författaren. Var och en i gruppen 

skriver ett eget brev. Skriv såhär: 
 
Hej Bettan (dvs. författaren)! 
                                                                               
30 Ibid., s. 55. 
31 Martha Boeglin, Empowering Critical Thinking. Writing a Letter as a 
Means of Liberating Critical Thinking Ideas You may have but Being Un-
aware of. Letters to the Author. Forskningspresentation vid skrivkonferens 
EATAW i Coventry 2009. 
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Jag läste din text om (summera det avsnitt som du vill diskutera).  
Berätta för författaren hur du har fattat det hela.  
Fråga om det som står i din summering är det som författaren 
menar är huvudsaken. 
Fråga om saker du tycker verkar konstiga eller oklara.  
Prova själv att hitta på några hypotetiskt svar på dina frågor. Har 
någon annan forskare sagt något om det här ämnet så skriv det. 
Att skriva ner vad andra har sagt är ett bra sätt att få stöd för 
egna argument. 
 

• Läs varandras brev högt i gruppen. 
• Diskutera frågorna i breven tillsammans i gruppen. 

Kommentar: För att utnyttja utvecklingszonen är det kontrapro-
duktivt med enskilt arbete. Metoden lär studenterna att tänka 
högt tillsammans med andra. Och i enlighet med Vygotskijs pro-
duktionstanke bidrar studenterna faktiskt med nya tankar till sitt 
ämne, även om det i början kan handla om blygsamma bidrag.  

Ett moment i övningen som bör adderas är en redigeringsfas 
som kan ske i två steg. I det första steget lägger studenten till 
sådant som tillförts under diskussioner med andra studenter. 
Därefter i ett andra steg kan studenten i efterhand öva genrekän-
nedom genom att ta bort allt som hör till texttypen recension. 
Alla åsikter som blir kvar i texten ska ha väl underbyggt källstöd 
i slutversionen (och varför inte, vara granskade av skrivgruppen 
för kontroll). Det sista övningssteget, att skilja på underbyggd 
argumentation och personlig åsikt kräver särskild övning. Vy-
gotskijs teorier om känslans betydelse för kunskapsskapande 
innebär att lärande och ackommodation kan sätta spår i form av 
känslor och åsikter. Det avspeglas i många studenters benägen-
het att komma med starka åsikter och bristfälligt underbyggda 
resonemang i sina yttranden och texter. Definierat som ett led i 
en process och som byggnadsställning under arbetet bör partier-
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na rivas ner när bygget är färdig.32 Dock kan man uppmuntra 
studenter att spara sådana textavsnitt i en skrivdagbok, eftersom 
det kan vara svårt för en ovan skribent att slänga en textprodukt 
som man själv upplevt som värdefull och viktig. I ackommoda-
tionsfasen kan det vara svårt att hålla reda på vad som är ett 
verktyg under en process, och vad som är en textprodukt som 
håller för att utföra någon viss social handling som att fungera 
som underlag för en examination exempelvis. 

Slutsatser 
Man kan sammanfatta Vygotskijs tänkande som att det präglas 
av dialektik: det pendlar mellan periferi och centrum, mellan 
grupp och individ. Sociala sammanhang internaliseras via det 
erfarenhetsutbyte och kunskapsskapande som sker mellan indi-
viderna i den närmaste utvecklingszonen. Ur individens per-
spektiv går rörelsen från zonens periferi, mot centrum där indi-
viden står kapabel att ta emot det hon för tillfället är i stånd att 
bemästra med andras hjälp och den omgivande kulturens. Med 
sin fantasi och sitt språk som verktyg kan hon erövra nästa fär-
dighet, förutsatt att hon vill och kan rikta viljan.  

Men processen är också styrd av yttre faktorer som samhäl-
lets behov att skapa en viss typ av människor, vilket blir möjligt i 
utvecklingszonen, eftersom även den är underkastad sociala, 
ideologiska villkor. Det är genom individens mediering som 
extern information blir till kunskap lokaliserad hos henne, och 
kunskapen blir till genom en kreativ och skapande viljehandling, 
det vill säga den har en känslomässig förankring.33 Den fria, 
individuella viljan som Vygotskij talar om är en dialektisk vilja, 
underkastad förhållanden och rörelser från en periferi mot ett 
centrum och tvärt om, så särskilt fri tycks den egentligen inte.  

                                                                               
32 Om scaffolding, se Jerome Bruner, Undervisningsprocessen (Lund: Liber, 
1977). Se även Bruner, Kulturens väv, s. 145ff., för ett intressant resonemang 
om den spiralformade kursplanen. 
33 Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, s. 49. 
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Frågor för en pluralistisk högskola innebär frågor om inter-
kulturalitet, mångfald och i slutänden jämställdhet. Hur hittar vi 
metoder som hjälper studenter att utvecklas? Att lära sig genre-
krav, att lära sig att reproducera kunskap hjälper sannolikt att 
jämna ut rent socialt orsakade kunskapsluckor och kan på så sätt 
verka emanciperande. Genrekunskap och refererande av andras 
kunskap ger minnesträning och stoff, men hur är det med inlär-
ning definierat som självständigt och kritiskt tänkande? Lägger 
man till perspektiv som identitet och identifikation som ytterli-
gare perspektiv på lärandeprocesser (något som Vygotskij aldrig 
tar upp) kompliceras lärande genom akademiskt skrivande ytter-
ligare.34 Här krävs mycket mer forskning för att hitta teorier och 
metoder för att öka förståelsen för den kreativitetens och fanta-
sins betydelse för tänkandet och metoder för att omsätta teorier i 
högskolans praktik. Brevskrivandet kan ses som ett exempel på 
en övning som hjälper studenter att dras ut i utvecklingszonen 
genom att inte vara så abstrakt att uppgiften hamnar utanför det 
som är möjligt för en lärande skribent att nå. Det är en välbekant 
genre. Brevet explicitgör textens dialogiskhet, och lämnar rum 
för skribentens känslor och åsikter och ger plats att använda 
fantasin. Utan kreativitet och fantasi tycks det inte kunna ske 
något kritiskt tänkande. 

Men brevet är också exempel på ett skrivande med möjlighe-
ter att utveckla skribenters förståelse för andra genrer. Brevet 
kan utvecklas genom revidering, varigenom kan skapas möjlig-
het för skribenten att byta genre, från brevet som en kreativ 
tankelek till mer akademiskt hållna texter som kan examineras. 
För den som intresserar sig för skrivande som en tankeprocess, 

                                                                               
34 Roz Ivanič, Writing and Identity. The Discoursal Construction of Identity 
in Academic Writing (Amsterdam: John Benjamin’s Publishing, 1998); Roz, 
”Language, Learning and Identification”, i Richard Kiely m.fl. (red.), Lan-
guage. Culture and Identity in Applied Linguistics (London: British Associa-
tion for Applied Linguistics University of Bristol, 2006); Hélène Edberg, 
Kreativt skrivande för kritiskt tänkande; en textanalytisk fallstudie av skri-
benters arbete med kritisk metareflektion (Örebro: Örebro Studies in Rheto-
ric, 2015). 
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kan brevskrivande kanske vara ett sätt att fylla på verktygslådan 
för högskoleskribenter? Ett litet stoftkorn … 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




