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ABSTRACT
Sociocultural theory developed by Vygotsky and his colleagues examines
cognition mediation by the use of language, or semiotics, and artifacts
including books, visuals, computers, etc. in the learning process. The theory
has been used worldwide in three major disciplines: educational psychology,
teaching methodology and language acquisition. This article discusses the use
of sociocultural theory in studies on classroom artifacts. More specifically, it
explores why the theory has been employed in classroom artifact
investigations and presents various study findings from many countries in the
world and Vietnam. The article ends with the implications for using
sociocultural theory and classroom artifacts.

1. Mở đầu
Thuyết văn hoá và xã hội (VH-XH) do nhà tâm lí giáo dục nổi tiếng Vygotsky (người Nga) và các cộng sự đề ra,
hiện đang được sử dụng làm khung lí thuyết trong các nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Với việc tập trung
xem xét sự phát triển nhận thức của người học thông qua sử dụng ngôn ngữ, hay công cụ hình tượng và các tạo tác
bao gồm sách, hình ảnh, máy tính... trong quá trình học tập, thuyết VH-XH có thể giúp phân tích và tìm hiểu các yếu
tố và phương cách mà các yếu tố này dẫn đến sự phát triển về nhận thức, kĩ năng và ngôn ngữ của người học.
Bài báo bàn luận về thuyết VH-XH, đi sâu phân tích vì sao thuyết VH-XH được sử dụng trong các nghiên cứu
chuyên về tạo tác lớp học (TTLH) và minh hoạ bằng nhiều kết quả nghiên cứu đã được thực hiện trong bối cảnh toàn
cầu và ở Việt Nam.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Thuyết văn hoá và xã hội và tạo tác lớp học
Thuyết VH-XH cho rằng ngôn ngữ đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển trí tuệ bởi vì thông qua việc sử dụng
ngôn ngữ trong giao tiếp xã hội và tương tác với các tạo tác, con người có thể phát triển cao hơn trong suy nghĩ và
tri nhận của mình (Lê Phạm Hoài Hương, 2011; Lantolf et al., 2020). Hay nói cách khác, Thuyết VH-XH cung cấp
một đường hướng cho việc xem xét sự phát triển nhận thức của người học qua việc sử dụng ngôn ngữ, hay công cụ
hình tượng, và tạo tác khác, cụ thể như sách, hình ảnh, máy tính... Thuyết VH-XH đã được các nhà học thuật khắp
thế giới quan tâm và ứng dụng vào nghiên cứu thực tiễn trong ba lĩnh vực lớn: tâm lí giáo dục, phương pháp giảng
dạy và lĩnh hội ngôn ngữ. Trong khuôn khổ của bài báo này, nghiên cứu sử dụng tạo tác trong dạy và học theo lăng
kính của thuyết VH-XH sẽ được bàn luận và phân tích.
Nếu như thông qua lao động, con người có thể hình thành và phát triển thêm nhiều ý tưởng để cải thiện những
việc mình đang làm và tiếp tục phát minh ra các công cụ mới, các phương tiện dạy học, hay các TTLH, bao gồm
giáo trình, tài liệu, máy tính, phương tiện đa truyền tin, biểu tượng, sơ đồ, đồ dùng thí nghiệm, thiết bị kĩ thuật... trong
chừng mực nào đó đóng một vai trò tương tự. TTLH (artifact) còn được gọi là công cụ (tool) (Hennessy, 2011;
Johnson, 2011) và được định nghĩa bao gồm vật thể và kí hiệu hay còn gọi là ngôn ngữ (Orland-Barak & Maskit,
2017, tr 8). Công cụ vật thể và kí hiệu có thể giúp người học tổ chức và giám sát các tiến trình suy nghĩ, ví dụ như:
sự chú ý, giải quyết vấn đề, lên kế hoạch, đánh giá và học có chủ ý. Nhìn chung, tạo tác là một công cụ mà khi sử
dụng có thể thay đổi nhận thức của con người (Niu et al., 2018). Xét về góc độ tương tác, các tạo tác khi được người
học sử dụng đóng vai trò chi phối suy nghĩ của người học và dẫn dắt hành động của họ. Hay nói cách khác, thuyết
VH-XH nhấn mạnh vai trò trung gian của tạo tác trong tiến trình suy nghĩ của người sử dụng tạo tác (Lê Phạm Hoài
Hương, 2003, 2011) và việc sử dụng một công cụ hay một tạo tác sẽ làm thay đổi tư duy của cá nhân và những hoạt
động xã hội (McDonald và cộng sự, 2005, tr 114).
Trong bối cảnh lớp học, TTLH có thể được phân chia thành 3 loại: vật chất (ví dụ: bút, giấy), hình tượng (ví dụ:
ngôn ngữ, số, tranh ảnh) và văn hoá (ví dụ: tuyển tập bài tập portfolio, nhiệm vụ và máy tính) (Niu et al., 2018).
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Lantolf và Thorne (2006) chỉ ra rằng, các TTVH đóng vai trò trung gian tiến trình suy nghĩ có thể diễn ra theo một
số hình thức. Một trong những hình thức đó là trung gian suy nghĩ thông qua sách, máy tính, người nói chuyện để
thúc đẩy tiến trình suy nghĩ và lĩnh hội kiến thức. Một số tác giả khác chỉ ra, TTLH bao gồm giáo án, tài liệu dạy
học, video, bài tập của sinh viên, các loại hình công nghệ có khả năng thúc đẩy các hoạt động giao tiếp (Borko et al.,
2007; Orland-Barak & Maskit, 2017). Trong nghiên cứu của Bairaktarova và cộng sự (2012), TTLH bao gồm 18
loại khác nhau từ điện thoại di động cho đến bút tô sáng và tạo cơ hội cho người học tương tác với tạo tác và với
nhau. Một số tác giả khác phân loại TTLH theo cách khác, ví dụ: theo Niu et al. (2018), năm tạo tác đóng vai trò xúc
tiến việc học là sách giáo khoa, chương trình học, các kì thi, cuộc thi, và Internet, tất cả đều thuộc nhóm tạo tác văn
hoá. Tác giả Zeng (2002) cho rằng, các sách giáo khoa mang tính nguyên bản, thực tế và sáng tạo thúc đẩy việc học
nói ngoại ngữ vì chúng cung cấp kiến thức thực tế và cơ hội nói bằng ngoại ngữ.
Ngày nay, công nghệ như máy tính, phương tiện đa truyền tin đã trở nên một yếu tố không thể thiếu trong các
lớp học, đặc biệt là lớp học ngoại ngữ. Theo tác giả Thorne (2003), việc giao tiếp qua email, instant messenger,
chat có thể làm thay đổi đời sống hàng ngày của người sử dụng. Tương tự, Schrader (2015) cho rằng, ngày nay
người học sử dụng các phương tiện đa truyền tin ví dụ như Twitter, Facebook, Instagram, wikis, blog để tương
tác và kiến tạo kiến thức liên văn hoá và liên ngôn ngữ (tr 32). Tạo tác văn hoá lôi cuốn sự chú ý của người học
vào tiến trình dạy và học và khi người học trở nên thành thạo với những công cụ này, họ có thể tạo ra những tạo
tác mới với sự hỗ trợ của các công nghệ sẵn có. Về phương diện cá nhân, khi sử dụng các phương tiện đa truyền
tin, người học kích hoạt tiến trình tư duy của bản thân và cùng làm việc với người khác để hiểu tốt hơn phương
cách học (Jiang et al., 2019, tr 2).
2.2. Sử dụng thuyết văn hoá và xã hội làm khung lí thuyết nghiên cứu tạo tác lớp học
Sử dụng thuyết VH-XH để phân tích việc sử dụng TTLH sẽ làm sáng tỏ được về phương diện tri thức (epistemic
stances) khi người học cùng nhau kiến tạo kiến thức thông qua tạo tác như thế nào. Ngoài ra, theo thuyết VH-XH,
tạo tác là những là những vật thể nhằm tái tạo lại những thực thể xã hội và văn hoá (Øygardslia & Aarsand, 2018, tr.
3). Do vậy, khi nhìn nhận việc sử dụng các tạo tác này trong lớp học giúp chúng ta hiểu thêm mối quan hệ giữa tài
liệu dạy học, người học, VH-XH. Hơn thế nữa, dùng thuyết VH-XH để phân tích việc sử dụng TTLH sẽ làm sáng
tỏ được mối quan hệ giữa tài liệu, người học với VH-XH (Øygardslia & Aarsand, 2018), hành vi của con người trong
tiến trình học tập (Thorne, 2003).
- Nghiên cứu TTLH theo thuyết VH-XH ở các nước trên thế giới:
Các nghiên cứu sử dụng thuyết VH-XH làm khung lí thuyết đã được thực hiện khá rộng rãi ở nhiều nước trên
thế giới nhằm giải thích cách mà các tạo tác khác nhau hình thành, trợ giúp người học lĩnh hội kiến thức và hoàn tất
nhiệm vụ lớp học. Ví dụ: nghiên cứu gần đây của tác giả Øygardslia và Aarsand (2018) cho thấy, sinh viên khi sử
dụng trò chơi trong học tập sẽ có động cơ để tham khảo thêm sách giáo khoa và tài liệu trực tuyến để đối chiếu và
tìm thông tin về các chủ đề của các trò chơi. Ngoài ra, thông qua thảo luận, tương tác khi sử dụng trò chơi, sinh viên
mở rộng hơn kiến thức mà các em dùng để thiết kế các trò chơi khác. Niu và cộng sự (2018) nghiên cứu các tạo tác
và tiến trình học tiếng Anh tại Trung Hoa. Nghiên cứu cho thấy, năm tạo tác đã làm trung gian cho việc học nói tiếng
Anh bao gồm sách giáo khoa tiếng Anh, chương trình, các bài thi, cuộc thi và Internet. Sinh viên tham gia nghiên
cứu cho rằng, các sách giáo khoa có tài liệu nguyên tác mang tính thực tế đã thúc đẩy tiến trình nói tiếng Anh của họ
và giúp họ lĩnh hội kiến thức thực tế và tạo cơ hội nói tiếng Anh.
Trong thời kì công nghệ phát triển, các nghiên cứu TTLH cũng đã tập trung vào việc sử dụng điện thoại di động
hay Facebook. Một nghiên cứu của Alzubi và Singh (2018) về sự ảnh hưởng của các chiến lược sử dụng điện thoại
di động và tính tự chủ trong việc học tiếng Anh như là một ngoại ngữ, của sinh viên đại học người Saudi Arabia. Hai
lớp học ngoại ngữ gồm 70 sinh viên học theo cách truyền thống và một lớp được thực nghiệm có sử dụng điện thoại
thông minh với những ứng dụng như từ điển, WhatsApp, camera, internet thu âm ghi chú để hỏi thông tin với bạn
cùng lớp và chỉnh sửa trong 12 tuần. Kết quả tìm được cho thấy, các ứng dụng và chiến lược xã hội đã thúc đẩy sự
tự chủ trong việc học tiếng Anh qua tương tác xã hội, tự điều chỉnh của sinh viên, hỗ trợ lẫn nhau. Cùng nghiên cứu
việc áp dụng Facebook để học tập, tác giả Bagarukayo và cộng sự (2016) đã chỉ ra rằng, Facebook giúp sinh viên
truyền tải kiến thức trong bài thuyết trình sang phần thực hành và sinh viên tương tác qua Facebook có thể mở rộng
kiến thức và kĩ năng ứng dụng.
Nói đến TTLH, nhất là các lớp học ngoại ngữ, chúng ta không thể không bàn đến vai trò của từ điển. Kaur (2017)
nghiên cứu việc sử dụng từ điển trong quá trình học tiếng Anh của sinh viên Mã Lai. Cứ liệu được thu thập từ phỏng
vấn và nhật kí học tập. Kết quả cho thấy, từ điển là một tạo tác hết sức thiết yếu giúp người học tăng tính tự chủ và
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cải thiện trạng trái cảm xúc của họ. Ngoài ra, tạo tác khi sử dụng trong hoạt động nhóm phù hợp với giá trị văn hoá
tập thể của người Mã Lai, vì vậy trợ giúp tiến trình học của sinh viên.
Mesa và Griffiths (2012) nghiên cứu ba cách mà sách toán đã thúc đẩy tiến trình học và tương tác giữa giáo viên
và học viên. Số liệu được thu từ phỏng vấn và kết quả cho thấy, cách sử dụng sách tuỳ thuộc vào đối tượng là học
sinh hay sinh viên do họ có kiến thức nền khác nhau. Cụ thể là, sinh viên đại học sử dụng các bài tập trong sách giáo
khoa để luyện tập các kĩ năng, và tìm ví dụ minh họa mà họ cần để làm bài tập về nhà. Với học sinh, giáo viên thường
bổ sung thêm các minh họa để giúp các em giải bài tập trong sách giáo khoa.
Trong một nghiên cứu việc sử dụng các tạo tác khác nhau trong các bối cảnh văn hoá giáo dục khác nhau, cụ
thể là New Zealand và Việt Nam, các tác giả McDonald và cộng sự (2005) đã tìm hiểu 3 loại tạo tác: Bảng cố
định (flipchart), trò chơi ghép hình (jigsaw) trong các lớp học tiểu học ở New Zealand và sách giáo khoa tiếng
Anh sử dụng tại bậc đại học ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, cho dù là ba loại tạo tác khác nhau và được sử dụng
trong các bối cảnh khác nhau, chúng đều đóng vai trò kiểm soát hành vi của người học yêu cầu sự chú ý vào hoạt
động. Ví dụ: sách giáo khoa tiếng Anh đưa ra chủ đề cần thảo luận, lập trật tự thảo luận của sinh viên và bảng cố
định làm cho việc đọc truyện của học sinh trở nên có ý nghĩa và trò chơi lắp ghép góp phần vào việc giải quyết
vấn đề của học sinh.
Darhower (2004) nghiên cứu nhật kí học tập như là một công cụ trung gian trong học một ngôn ngữ thứ hai và
phân tích theo thuyết VH-XH. Nhật kí học tập từ các lớp học tiếng Tây Ban Nha cho thấy rằng, nhật kí học tập có
thể đóng vai trò trung gian xúc tiến quá trình suy nghiệm về học ngoại ngữ, cũng cố kiến thức của khoá học và sử
dụng các chức năng ngôn ngữ trong lớp học. Tác giả kết luận rằng, nhật kí học tập là một công cụ mà qua đó mục
tiêu của người học và vai trò của họ được tương tác phối hợp.
Nhìn chung, việc sử dụng thuyết VH-XH trong nghiên cứu TTLH đã được thực hiện hơn một thập niên qua và
mang tính toàn cầu. Một đường hướng nghiên cứu như vậy có ưu thế trong việc đi sâu tìm hiểu tiến trình tương tác
giữa con người là chủ thể, cụ thể hơn là sinh viên/ người học trong lớp học. Mỗi tạo tác đóng một vai trò trung gian
xúc tiến quá trình suy nghĩ của người học, giúp họ có thêm ý tưởng mới - bởi vì, khi tương tác với sách, giáo trình,
máy tính, Internet hay các công cụ khác, người học kích hoạt và sử dụng kiến thức mà họ đã sẵn có, phối hợp với
các kí hiệu, chỉ dẫn, hình ảnh hay hoạt động từ sách giáo khoa để hình thành nên nhiều suy nghĩ và tri nhận khác.
- Nghiên cứu TTLH theo thuyết VH-XH ở Việt Nam:
Tạo tác trong lớp học đã được nghiên cứu trong bối cảnh dạy học ở Việt Nam. Các tạo tác này bao gồm những
thiết bị như điện thoại thông minh, các phương tiện hỗ trợ trực quan, sách giáo khoa và các ứng dụng của công nghệ
thông tin. Theo Thuỳ Trang (2019), sử dụng điện thoại thông minh trong giờ học tiếng Anh mang lại một số thuận
lợi, ví dụ như: tạo động cơ cho học sinh hướng đến đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt trong môn ngoại
ngữ, giúp học sinh làm việc và học tập tự chủ và tự mình khám phá kiến thức.
Nguyen và William (2019) thực nghiệm và đánh giá việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Vật lí
và đo lường tính tương tác, kết quả kiểm tra môn Vật lí trong lớp học bậc đại học tại Việt Nam và tư duy phản biện
theo thuyết VH-XH. Các bài kiểm tra vật lí, tư duy phản biện và phỏng vấn được dùng để thu số liệu. Kết quả cho
thấy, việc sử dụng công nghệ thông tin nâng cao khả năng làm bài thi của sinh viên cũng như tư duy phản biện của
họ. Kết quả đạt được một phần nhờ vào việc sử dụng các hoạt động dạy học mà giảng viên thiết kế. Với các tạo tác
là nhiệm vụ dạy học, sinh viên đã thảo luận và học hỏi được kiến thức từ nhiệm vụ cũng như các bạn cùng nhóm.
Nghiên cứu của Đinh Thị Bảo Hương (2015) đã tìm hiểu việc giáo viên tiếng Anh sử dụng các ứng dụng công
nghệ thông tin chuyên biệt cho việc học ngoại ngữ. Kết quả cho thấy, mức độ ảnh hưởng của các công cụ này thay
đổi khác nhau nhưng giáo viên luôn đóng vai trò quan trọng nhất trong việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông
tin trong lớp học. Tương tự, trong nghiên cứu chủ đề sử dụng công nghệ thông tin trong học ngoại ngữ, tác giả
Nguyen (2011) nghiên cứu ứng dụng máy tính trong học ngoại ngữ, nhưng tập trung vào người học. Số liệu thu thập
từ bảng hỏi và phỏng vấn cho thấy, phần lớn học viên yêu thích việc sử dụng máy tính như là một công cụ để học
ngoại ngữ. Ngoài ra, thông qua việc sử dụng máy tính, người học thành thạo hơn với kĩ năng máy tính, hợp tác nhưng
họ vẫn còn hoài nghi về khả năng máy tính có thể nâng cao kĩ năng ngôn ngữ của họ. Tuy vậy, họ vẫn muốn tham
gia vào những khoá học tương tự, phối hợp ngoại ngữ và sử dụng máy tính.
Sách giáo khoa là công cụ không thể thiếu trong việc dạy và học. Nghiên cứu sách giáo khoa được sử dụng ở
trung học tại Việt Nam, tác giả Nguyễn Thị Thuỳ Minh (2007) chỉ ra rằng, những minh hoạ hình ảnh đẹp mắt được
trình bày rõ ràng luôn được giáo viên và học sinh đánh giá cao. Tuy vậy, một số nội dung và bài tập trong bộ sách
này còn chưa thật sự tập trung vào mục tiêu dạy học mang tính giao tiếp.
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Nhìn chung, các nghiên cứu về TTLH theo thuyết VH-XH đã ghi nhận vai trò trung gian suy nghĩ, nâng cao tri
nhận và kiến thức cũng như kĩ năng sử dụng tạo tác và ngôn ngữ (trong trường hợp nghiên cứu về dạy học ngoại
ngữ). Các nghiên cứu đã tập trung vào nhiều loại tạo tác khác nhau từ máy tính, sách giáo khoa, bài kiểm tra... được
sử dụng trong lớp học.
3. Kết luận
Tổng quan nghiên cứu TTLH theo thuyết VH-XH do Vygotsky và cộng sự đề ra đang được thực hiện rộng rãi
trên thế giới. Nghiên cứu TTLH chỉ ra được vai trò của việc sử dụng các phương tiện dạy học hữu ích như thế nào
trên phương diện tổng quát. Khi được tìm hiểu theo “lăng kính” của thuyết VH-XH, các nghiên cứu TTLH đi sâu
vào tìm hiểu làm thế nào mà sự tương tác giữa người học với các công cụ cụ thể như sách giáo khoa, từ điển, Internet,
các mang xã hội như Facebook... giúp người học thực hiện nhiệm vụ được giao và trợ giúp suy nghĩ của họ để có
thêm những ý tưởng mới, phát triển tri nhận hay hoàn thành tốt nhiệm vụ lớp học. Các nghiên cứu theo đường hướng
thuyết VH-XH gần đây có xu hướng tập trung vào việc áp dụng công nghệ cũng như mạng xã hội vào dạy học do sự
phổ biến rộng rãi của những tạo tác này trong thời đại ngày nay.
Với những ưu thế riêng biệt của thuyết VH-XH trong nghiên cứu TTLH như đã được phân tích trên đây, bài báo
này đề xuất những kiến nghị cụ thể cho nghiên cứu khoa học và sử dụng tạo tác trong dạy và học. Thứ nhất, đối với
các nghiên cứu lớp học, việc sử dụng tạo tác là một mảng đề tài rộng do mỗi tạo tác khác nhau đều có khả năng làm
trung gian suy nghĩ cho người học một cách khác nhau. Hơn thế nữa, trong các bối cảnh lớp học khác nhau cũng như
trong những nền văn hoá khác nhau, việc sử dụng công cụ lớp học ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những yếu tố này, vì
vậy, chúng cần được tìm hiểu kĩ để đưa ra những giải pháp sử dụng tạo tác thích hợp với các lớp học trong những
bối cảnh cụ thể. Việc sử dụng thuyết VH-XH vào những nghiên cứu này sẽ tạo một lăng kính khác để nhìn nhận vấn
đề, cụ thể là góc độ tương tác giữa đồ dùng dạy học cụ thể và suy nghĩ của người học, và không chỉ dừng lại ở góc
độ tìm hiểu cái gì và sử dụng như thế nào. Thứ hai, các kết quả nghiên cứu từ tổng quan được phân tích trong bài
báo này cho thấy, các công cụ sử dụng trong lớp học từ sách, máy tính, bài kiểm tra, các ứng dụng mạng xã hội...
đều có khả năng góp phần vào việc trợ giúp tiến trình suy nghĩ của người học. Vì lí do này, giáo viên và học viên cần
hiểu rõ và sử dụng hiệu quả hơn các tạo tác. Ví dụ, nếu sử dụng sách giáo khoa, các chỉ dẫn, hình ảnh, và bài tập/nhiệm
vụ trong sách giáo khoa có thể định hướng, nếu không nói là quy định, cách mà người học thực hiện các nhiệm vụ
trong lớp học. Do vậy, một mặt, người học cần xem xét và hiểu kĩ để sử dụng hết những chức năng mà các tạo tác
cung cấp; mặt khác, họ không nên bị gò bó trong khuôn khổ chỉ dùng các công cụ lớp học mà hãy suy nghĩ thêm liệu
rằng những tạo tác này có thể được dùng để mở rộng ra những suy nghĩ nào khác không và thực hiện các nhiệm vụ
theo cách sáng tạo phù hợp với mỗi cá nhân người học.
Lời cảm ơn: Tác giả cảm ơn sự tài trợ của Đại học Huế cho đề tài nghiên cứu khoa học mã số DHH2020-07-58.
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