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1. Đặt vấn đề
Đọc hiểu là một kĩ năng quan trọng không chỉ trong 

những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường mà kéo 
dài suốt cuộc đời. Hammer (2007) cho rằng đọc hiểu 
không chỉ liên hệ chặt chẽ với kĩ năng viết mà còn mang 
lại cho người đọc cơ hội để học từ vựng, ngữ pháp, cách 
sử dụng dấu chấm câu cũng như xây dựng câu, đoạn văn 
và văn bản. Trong dạy học ngoại ngữ nói chung, tiếng 
Anh nói riêng, đọc hiểu là một kĩ năng được nhấn mạnh, 
đặc biệt là đối với sinh viên (SV) không chuyên ngữ. Điều 
này được lí giải, khi việc ứng dụng tiếng Anh sau khi ra 
trường, tập trung nhiều vào việc đọc các tài liệu chuyên 
ngành để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như thực 
hành kĩ năng nghề nghiệp. Trong quá trình giảng dạy 
tiếng Anh cho SV không chuyên ngữ, có thể thấy, phần 
lớn SV xem đọc hiểu là một kĩ năng đầy thách thức và dễ 
làm cho người học nản chí. Thực trạng này thúc đẩy việc 
tìm hiểu những khó khăn của SV không chuyên đối với 
việc rèn luyện kĩ năng này.

2. Những khó khăn sinh viên không chuyên ngữ 
gặp phải trong kĩ năng đọc hiểu

Thực tế giảng dạy cho thấy rằng SV không chuyên 
ngữ mà phần đông có trình độ tiếng Anh đầu vào thấp 
phải đối mặt với rất nhiều khó khăn liên quan đến vốn từ, 
ngữ pháp, cấu trúc văn bản cũng như kiến thức văn hóa 
xã hội liên quan đến chủ đề bài đọc. Mặt khác, phương 
pháp dạy học truyền thống có xu hướng xem trọng kết 
quả của việc đọc, tức là trả lời được các câu hỏi trong 
bài hơn là quá trình để đạt đến kết quả đó. Chính vì vậy, 
người dạy thường chú trọng đến bài đọc mà quên khai 
thác kiến thức nền, phán đoán cũng như chiến thuật đọc 

hiểu của người học cũng như không hướng dẫn SV phải 
làm gì khi gặp khó khăn trong việc hiểu bài khóa. Trong 
khi đó, dạy học đọc hiểu chỉ có thể đạt hiệu quả mong 
muốn khi người dạy biết được các khó khăn của SV và 
trợ giúp họ bằng những chiến lược phù hợp. Chúng 
tôi đã tiến hành phát phiếu điều tra cho 126 SV không 
chuyên ngữ tại Trường Đại học Vinh về những khó khăn 
liên quan đến từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc văn bản, kiến 
thức nền và các chiến thuật đọc hiểu.

Kết quả điều tra được xử lí theo các nội dung sau 
đây: 

2.1. Khó khăn liên quan đến từ vựng
Bảng 1: Khó khăn liên quan đến từ vựng

Câu hỏi 1: Bạn gặp những khó khăn nào liên 
quan đến từ vựng để hiểu một bài khóa? SL %

a. Có nhiều từ mới trong bài khóa đó; 122 96,8

b. Có nhiều ngữ động từ và thành ngữ mà bạn 
không hiểu nghĩa của chúng;

94 74,6

c. Khi một từ có nhiều nghĩa mà bạn không 
hiểu được nghĩa nào được sử dụng trong bài.

86 68,2

Kết quả ở bảng 1 cho thấy gần như tất cả SV cho 
rằng họ gặp phải khó khăn trong việc hiểu một bài khóa 
khi trong bài khóa có quá nhiều từ mới xuất hiện. Kết 
quả này hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu của Laufer 
(1989), Liu và Nation (1985). Các nhà nghiên cứu này đều 
cho rằng người đọc cần biết khoảng 95% lượng từ để có 
thể hiểu được bài đọc cũng như đoán nghĩa những từ 
mới trong ngữ cảnh của bài. Tương tự như vậy, Osborn 
và Hiebert (2004) chỉ ra rằng một trong những kết quả 
chung của nhiều nghiên cứu về đọc hiểu là sự tương 
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quan giữa lượng từ mới và khả năng hiểu bài đọc của 
người học. Dữ liệu của bảng trên cũng cho thấy rằng các 
ngữ động từ và các thành ngữ đóng vai trò quan trọng 
trong việc hiểu một tài liệu. Thực vậy, từ kinh nghiệm 
giảng dạy, chúng tôi nhận thấy rằng khi SV không hiểu 
nghĩa của thành ngữ và ngữ động từ thì họ cũng thường 
hiểu sai nghĩa của bài. Ví dụ trong câu “The teacher was 
under the weather” thì thành ngữ “under the weather” 
có nghĩa là “mệt mỏi”. Tuy nhiên, do không hiểu nghĩa 
của thành ngữ này, phần lớn SV đều chọn “sai” cho câu 
hỏi “The teacher was exhauted because of his continual 
effort” (Giáo viên kiệt sức vì những cố gắng liên tục của 
mình). Với câu hỏi cuối cùng, 69% SV cho rằng họ không 
có khả năng phân biệt các nghĩa khác nhau của một 
từ với nghĩa được sử dụng trong bài. Điều này lí giải vì 
sao họ thường gặp khó khăn với loại câu hỏi đọc hiểu 
tìm từ cùng nghĩa với từ được gạch chân. Ví dụ như: The 
underline word “brillant” in the first paragraph, fist line 
means: a) very smart; b) very skillful; c) very intelligent; 
d) very bright (Từ gạch chân “brillant” ở đoạn 1 dòng 1 
có nghĩa là: ...).

2.2. Khó khăn liên quan đến ngữ pháp

Bảng 2: Khó khăn liên quan đến ngữ pháp

Câu hỏi 2: Bạn gặp những khó khăn nào liên 
quan đến ngữ pháp để hiểu một bài khóa? SL %

a. Có nhiều cấu trúc ngữ pháp mới trong bài đọc 29 23,0

b. Có nhiều câu dài mà bạn gặp khó khăn để 
hiểu nghĩa của chúng

44 34,9

Kết quả từ bảng 2 cho thấy, chỉ có 23,0% SV cho 
rằng cấu trúc ngữ pháp mới cản trở việc hiểu bài đọc. 
Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của một số 
nhà nghiên cứu truyền thống khi họ cho rằng việc đơn 
giản hóa cấu trúc ngữ pháp sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn 
cho việc đọc hiểu tài liệu. Tuy nhiên, hai chuyên gia về 
đọc hiểu Stroter và Ulijin (1987) đã so sánh kết quả đọc 
hiểu của SV khi đọc văn bản gốc và văn bản đã được đơn 
giản hóa về mặt cấu trúc ngữ pháp. Kết quả cho thấy 
không có sự khác biệt nào vì vậy học đi đến kết luận rằng 
việc đơn giản hóa cấu trúc ngữ pháp không làm cho việc 
đọc hiểu dễ dàng hơn. Kết luận này được sự đồng thuận 
của hai nhà nghiên cứu Berman (1984) và Schlesinger 
(1968) khi họ đều cho rằng cấu trúc không phải là nhân 
tố có ý nghĩa lớn trong đọc hiểu văn bản

2.3. Khó khăn về liên quan đến cấu trúc văn bản

Bảng 3: Khó khăn liên quan đến cấu trúc văn bản

Câu hỏi 3: Bạn gặp những khó khăn nào liên 
quan đến cấu trúc văn bản để hiểu một bài 

khóa?
SL %

a. Không hiểu một bài đọc có cấu trúc như thế 
nào và điều đó gây khó khăn cho việc hiểu 
nội dung của nó;

112 88,9

b. Không hiểu một đoạn văn có cấu trúc như 
thế nào và điều đó gây khó khăn cho việc 
hiểu nội dung của nó;

91 72,2

c. Không thể tìm ra được câu nào là câu chủ 
đề trong một đoạn của bài đọc hiểu;

89 70,6

d. Không hiểu sự liên kết về nghĩa giữa các 
câu văn.

108 85,7

Từ  kết quả của bảng 3, có thể thấy, phần lớn SV gặp 
khó khăn với cấu trúc của bài đọc. Tác giả Carrell  (1984, 
trang 87 - 113) cho rằng các cấu trúc văn bản khác nhau 
(so sánh - đối chiếu; hỏi - trả lời; đặt vấn đề - giải quyết 
vấn đề...) có thể ảnh hưởng đến việc hiểu văn bản. Hơn 
nữa, các cấu trúc này khác nhau ở các nền văn hóa và 
sự khác nhau này cũng gây khó khăn cho người đọc. 
Việc không hiểu cấu trúc đoạn văn cũng ảnh hưởng đến 
quá trình đọc hiểu văn bản. Kinh nghiệm giảng dạy cho 
thấy có một mối quan hệ chặt chẽ giữa câu hỏi 3b và 3c. 
Thực vậy, vì SV không hiểu cấu trúc của một đoạn nên họ 
không tìm ra được câu chủ đề của mỗi đoạn văn. Điều 
này ảnh hưởng đến việc hiểu những thông tin mang tính 
tổng quát của bài đọc. 

2.4. Khó khăn liên quan đến kiến thức nền

Bảng 4: Khó khăn liên quan đến kiến thức nền

Câu hỏi 4: Bạn gặp những khó khăn nào 
liên quan đến kiến thức nền để hiểu một bài 

khóa?
SL %

a. Chủ đề của bài học không quen thuộc; 97 76,9

b. Không có đủ kiến thức nền liên quan đến 
bài đọc; 102 80,9

c. Những sự khác biệt về văn hóa giữa tiếng 
Việt và tiếng Anh dẫn đến sự hiểu sai về bài 
đọc

89 70,6

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, phần lớn SV gặp khó 
khăn liên quan đến kiến thức nền. Số liệu điều tra đã 
chỉ ra rằng, thiếu kiến thức nền chính là khó khăn lớn 
nhất mà SV phải đối mặt. Kết quả này trùng hợp với 
nghiên cứu của tác giả Strang (1972). Nhà nghiên cứu 
này cho rằng sở dĩ người học có những cấp độ đọc hiểu 
khác nhau vì họ xuất phát từ những nền tảng kiến thức 
khác nhau. Nhiều học giả khác bao gồm Steffensen và 
các cộng sự đều chỉ ra rằng khi gặp phải những bài đọc 
có chủ đề không quen thuộc thì người đọc có xu hướng 
hiểu sai bài đọc vì đọc hiểu thực ra là một quá trình mà 
người đọc phải vận dụng kiến thức nền liên quan đến 
chủ đề bài đọc để tìm ra được thông điệp của tác giả.

3. Sử dụng phương pháp “bắc giàn giáo” trong 
dạy kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên không chuyên ngữ

3.1. Nguồn gốc của phương pháp “bắc giàn giáo”
Cũng giống như các giàn giáo được sử dụng trong 

xây dựng để giúp công nhân hoàn thành nhiệm vụ ở các 
tầng cao, thuật ngữ “bắc giàn giáo” được sử dụng trong 
giảng dạy như là các chiến lược trợ giúp tạm thời để SV 



NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN &

 SỐ 142 - THÁNG 7/2017 • 75

hoàn thành nhiệm vụ mà họ không thể tự hoàn thành 
nếu thiếu sự trợ giúp của giảng viên. Một khi SV có khả 
năng hoàn thành hoặc nắm bắt được nhiệm vụ, chiến 
lược trợ giúp này sẽ được dỡ bỏ từ từ và trách nhiệm sẽ 
được chuyển từ giảng viên sang SV. Nhà tâm lí học nhận 
thức Jerome Bruner, là người đầu tiên sử dụng thuật 
ngữ “bắc giàn giáo” vào cuối thập kỉ 50 của thế kỉ trước. 
Sau đó, được Wood, Bruner, Ross (1976) định nghĩa như 
là một quá trình nhằm giúp SV giải quyết vấn đề, hoàn 
thành nhiệm vụ mà nhiệm vụ này nằm ngoài khả năng 
của SV. Tuy nhiên, thuật ngữ “bắc giàn giáo” đã từng 
được đề cập đến trong lí thuyết về “vùng phát triển tiềm 
năng - zone of proximal development - ZPD” của nhà tâm 
lí học người Nga Vygotsky. Vygotsky định nghĩa “vùng 
phát triển tiềm năng - zone of proximal development” là 
khoảng cách giữa trình độ phát triển hiện tại được xác 
định bởi việc giải quyết vấn đề độc lập và trình độ phát 
triển tiềm năng được xác định bởi việc giải quyết vấn đề 
với sự trợ giúp của người lớn hoặc hợp tác với một đồng 
môn có khả năng hơn. Trên thực tế, dường như có một 
sự đồng thuận rằng khái niệm ZPD của Vygotsky là trung 
tâm của chiến lược “bắc giàn giáo”, mặc dù cách hiểu và 
cách giải thích chính xác về mối liên hệ giữa “scaffolding” 
và ZPD không hoàn toàn giống nhau giữa các tác giả. 
Field (2004) miêu tả mối quan hệ giữa chiến lược “bắc 
giàn giáo” và ZPD như sau: Giảng viên giúp đỡ SV bằng 
cách lôi kéo sự chú ý của họ vào nhiệm vụ, hướng dẫn 
họ các mục tiêu phù hợp, cũng như các chiến lược liên 
quan. Phương pháp “bắc giàn giáo” giúp đỡ SV tiến đến 
vùng phát triển tiềm năng - ZPD của mình, trong đó sự 
tương tác giữa giảng viên và SV có một ý nghĩa vô cùng 
quan trọng. 

3.2. Sự cần thiết phải sử dụng phương pháp “bắc 
giàn giáo” trong dạy kĩ năng đọc hiểu cho sinh viên 
không chuyên ngữ

Dạy học tiếng Anh nói chung, dạy kĩ năng đọc hiểu 
cho SV không chuyên nói riêng có những nét đặc thù 
nhất định. Thực tế cho thấy,  trình độ của SV không đồng 
đều, kiến thức nền không đồng nhất, vì trong cùng một 
nhóm/lớp học bao gồm SV đến từ các khoa, ngành khác 
nhau. Không những thế, SV còn phải đối mặt với một 
khối lượng thông tin, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các 
sắc thái văn hóa vốn không đồng nhất với văn hóa bản 
địa của mình. Tất cả những yếu tố trên đã thực sự biến 
đọc hiểu thành một kĩ năng mang tính thử thách với SV. 
Chính trong hoàn cảnh này, chiến lược “bắc giàn giáo” 
trở nên hữu dụng, vì nó mang đến một môi trường học 
tập có tính hỗ trợ mà ở đó giảng viên cần phát hiện ra 
SV của mình gặp khó khăn trong khi thực hiện nhiệm 
vụ đọc hiểu được giao và đưa ra các chiến lược “bắc giàn 
giáo” thích hợp. 

3.3. Sử dụng các chiến lược đọc hiểu thông qua 
phương pháp “bắc giàn giáo”

Sử dụng các chiến lược đọc hiểu phù hợp sẽ giúp 

cho SV trở nên ngày càng có kĩ năng hơn trong việc diễn 
giải, hiểu cũng như phân tích văn bản. Cũng giống như 
dạy các kĩ năng khác, các chiến lược đọc hiểu cần phải  
được áp dụng thông qua phương pháp “bắc giàn giáo” 
với ba bước tiến hành như sau: 1/ Giảng viên làm mẫu 
chiến lược; 2/ Tạo cơ hội cho SV thực hành chiến lược 
dưới sự hướng dẫn của giảng viên; 3/ SV áp dụng chiến 
lược một cách độc lập. 

Các chiến lược đọc hiểu vốn rất đa dạng và phong 
phú. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một chiến lược đọc hiểu 
có thể có tác dụng với một hoặc một nhóm SV này 
nhưng cũng có thể trở nên rắc rối, vô tác dụng đối với 
một SV hoặc nhóm SV khác. Chính vì vậy, giảng dạy các 
chiến lược đọc hiểu còn bao gồm cả việc tạo ra các cơ 
hội cho SV phản hồi về tính hữu dụng của các chiến lược 
này. Sau đây là một số chiến lược dạy học kĩ năng đọc 
hiểu tiếng Anh cho SV không chuyên theo theo phương 
pháp“bắc giàn giáo”:

- Chiến lược hướng dẫn dự đoán (Anticipation 
Guide)

Chiến lược này chủ yếu được áp dụng trước khi đọc 
tài liệu (before reading) nhằm khuyến khích SV suy nghĩ 
và tranh luận về các ý tưởng và khái niệm mà họ có thể 
gặp phải trong văn bản. Mục tiêu chính của chiến lược 
là khơi dậy các kiến thức nền liên quan đến tài liệu của 
SV cũng như cũng như xem xét các ảnh hưởng của quan 
điểm cá nhân đối với việc hình thành các diễn giải đối với 
văn bản. Chiến lược này được xem là hiệu quả khi giúp 
SV giải quyết các khó khăn về việc thiếu hụt kiến thức 
nền liên quan đến chủ đề bài đọc.  Chiến lược Hướng dẫn 
dự đoán được thực hiện bằng cách đưa ra một số thông 
tin liên quan đến nội dung bài đọc mà SV có thể lựa chọn 
đồng ý hoặc không đồng ý. Với chiến lược này, SV có thể 
trình bày ý kiến cá nhân của mình trước khi đọc và so 
sánh với thông điệp của tác giả sau khi đọc, từ đó họ có 
thể hiểu văn bản tốt hơn.

- Chiến lược kiểm tra cấu trúc của văn bản 
(Checking out the Framework Strategy)

Đây cũng là một chiến lược trước đọc (before 
reading strategy) nhằm mục đích xem trước văn bản để 
đánh giá nội dung và cấu trúc cũng như nhận biết và sử 
dụng các đặc điểm của văn bản để hỗ trợ cho việc đọc 
hiểu. Chiến lược “bắc giàn giáo” này được khuyến khích 
áp dụng khi SV gặp các khó khăn liên quan đến phân 
tích cấu trúc văn bản. Các yếu tố cần kiểm tra trước khi 
đọc một văn bản là: tiêu đề, tác giả, các hình ảnh minh 
họa,...Giảng viên có thể áp dụng chiến lược này bằng 
cách đặt các câu hỏi liên quan đến các yếu tố nói trên: 
Tiêu đề hoặc tiểu tiêu đề có cung cấp dự đoán, khơi gợi 
câu hỏi, gợi ý trả lời hoặc có mối liên hệ nào với hiểu 
biết của SV không? Tác giả văn bản này có quen thuộc 
không? Có còn sống không? Có thông tin nào về tác giả 
này không? Các hình ảnh minh họa đi kèm có mối liên hệ 
nào với tiêu đề của tài liệu không? Quan sát cấu trúc văn 
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bản và xác định thể loại văn bản: thư tín, bài báo, phóng 
sự, thư điện tử có rút ra điều gì không?. 

Từ những yếu tố trên, giảng viên yêu cầu SV dựa 
trên kiến thức nền đưa ra những dự đoán về nội dung 
của tài liệu đọc.

- Chiến lược đọc suy luận (Inferential Reading 
Strategy)

Chiến lược đọc suy luận thường được sử dụng trong 
và sau quá trình đọc (during and after reading) nhằm 
cung cấp cho SV những suy luận, quy chiếu (inferences) 
giúp họ phân tích văn bản một cách có ý thức hơn, từ 
đó hiểu văn bản dễ dàng hơn. Chiến lược sau đó thực sự 
phát huy hiệu quả khi mà SV gặp khó khăn liên quan đến 
ngữ pháp và từ đó ảnh hưởng đến việc hiểu bài đọc. Tác 
giả Kelene Beers trong tác phẩm “When Kids Can’t Read” 
đã đưa ra một danh sách các kiểu suy luận mà một người 
đọc có kĩ năng nên có cũng như các gợi ý của giảng viên 
khi giảng dạy kĩ năng này, bao gồm: Nhận biết các tiền 
từ của đại từ; Suy luận ra nghĩa của từ mới dựa vào ngữ 
cảnh; Tìm ra chức năng ngữ pháp của từ mới; Cung cấp 
các chi tiết nhằm hiểu ngữ cảnh; Cố gắng giải thích cho 
các sự kiện và ý tưởng có trong bài; Hiểu được cách nhìn 
thế giới của tác giả; Tìm ra mối liên hệ giữa vốn hiểu biết 
của mình và nội dung của văn bản; Tìm ra kết luận từ 
những sự kiện có trong bài...

Về phía giảng viên, Kelene Beers đưa ra một số gợi ý 
mà giảng viên có thể sử dụng nhằm giúp SV tiếp cận và 
áp dụng thành công chiến lược đọc suy luận này: hãy tìm 
các đại từ và cái mà chúng thay thế; hãy tìm ra cách giải 
thích cho các sự kiện trong bài; hãy nghĩ về những gì bạn 
biết về chủ đề này và xem thử chúng có mối liên hệ nào 
không; hãy tìm ra những từ mà bạn không biết và thử 
xem liệu những từ và câu xung quanh có thể giúp bạn 
đoán ra nghĩa của nó hay không; sau khi bạn đọc đoạn 
này, hãy tìm ra những yếu tố có thể giúp bạn đoán được 
quan điểm của tác giả...

3.4. Chiến lược tổng hợp các khái niệm chính (Key 
Concepts Synthesis)

Được sử dụng như là một chiến lược trong và sau 
khi đọc, tổng hợp các khái niệm chính giúp SV tìm ra các 
ý chính của bài và diễn đạt chúng bằng ngôn ngữ riêng 
của mình cũng như tìm ra mối liên hệ giữa chúng. Để 
giúp SV áp dụng tốt chiến lược này, giảng viên có thể 
đưa ra các gợi ý như: Tìm ra các yếu tố mà tác giả sử 
dụng để phân chia văn bản như tiêu đề, tiểu mục, từ in 
đậm; Tìm ra câu chủ đề của đoạn văn bản, lưu ý rằng với 
những tài liệu mang tính hàn lâm thì câu chủ đề không 
thường xuyên nằm ở đầu đoạn; Lưu ý rằng các từ nối 
có thể giúp tìm ra ý chính cũng như sự thay đổi trong 
quan điểm của tác giả (when compared to, or  another 
possibility is, hoặc in contrast, etc. ); Chú ý vào các câu kết 
luận của mỗi đoạn vì chúng có thể giúp chúng ta kiểm 
tra, xác minh lại các ý chính đã tìm ra...

3.5. Chiến lược mối quan hệ giữa câu hỏi và câu trả 
lời (Questions- Answers Relationship Strategy- QAR)

Được sử dụng rộng  rãi như một chiến lược trước và 
trong khi đọc, QAR  thực sự có hiệu quả trong việc giúp 
SV tìm ra các mối quan hệ giữa câu hỏi và câu trả lời mà 
họ có thể gặp phải trong khi đọc và khi trả lời các câu hỏi 
của bài đọc. Thông thường, SV có một suy nghĩ sai lầm 
rằng có thể tìm thấy câu trả lời cho tất cả các câu hỏi đâu 
đó trong bài chỉ cần họ nỗ lực tìm kiếm. Chính vì vậy, họ 
tiêu tốn thời gian vào việc tìm kiếm câu trả lời cho những 
câu hỏi mà không thể tìm thấy trong bài. Trên thực tế có 
bốn loại câu hỏi như sau:

- Loại thứ nhất: Right There Questions?
Đây là loại câu hỏi mà SV có thể tìm thấy câu trả 

lời ở trong bài. Loại câu hỏi này thường bắt đầu bằng: 
“According to the passage...”, “How many...”, “Who is...”   
“Where is...”, “What is..."

- Loại thứ hai: Think and Search Questions? 
Loại câu hỏi này thường yêu cầu SV phải suy nghĩ 

về mối liên hệ giữa các ý chính và các thông tin trong 
bài. SV phải quay lại văn bản, tìm thông tin mà câu hỏi đề 
cập đến và xem xét sự liên quan giữa thông tin và các ý 
chính. Nó thường bao gồm các từ như: “The main idea of 
the passage...”, “What caused...”, “Compare/contrast...”

- Loại thứ ba: Author and You Questions? 
Dạng câu hỏi “Author and You” yêu cầu bản sử dụng  

các thông tin không được đề cập trực tiếp ở trong bài 
để trả lời câu hỏi. SV buộc phải suy nghĩ về những gì mà 
mình đã đọc và đưa ra quan điểm cá nhân. Nó thường bắt 
đầu bằng: “The author implies...”, “The passage suggests...”,  
“The speaker’s attitude...,”

- Loại thứ tư:  On My Own Questions? 
Đây là dạng câu hỏi mà SV phải sử dụng kiến thức 

nền, hiểu biết của mình về chủ đề của bài đọc để trả lời 
các câu hỏi. Dạng câu hỏi này thường gồm các từ như:    
“In your opinion...”, Based on your experience...”, “Think 
about someone/something you know...”

4. Kết luận
Đọc hiểu là một kĩ năng quan trọng nhưng cũng 

chứa đựng nhiều thử thách đối với SV, nhất là SV không 
chuyên ngữ. Chính vì vậy, giảng dạy đọc hiểu không đơn 
thuần là giúp SV giải quyết một văn bản cụ thể nào mà 
phải tạo thành một kĩ năng, trong đó việc vận dụng các 
chiến lược đọc hiểu đóng một vai trò quyết định. “Bắc 
giàn giáo” là một phương pháp có nhiều lợi thế trong 
dạy đọc hiểu tiếng Anh cho SV không chuyên ngữ.
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USING THE "SCAFFOLDING" METHOD TO RECOVER DIFFICULTIES IN THE ENGLISH READING 
COMPREHENSION TO NON - LANGUAGE SPECIFIED STUDENTS
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Abstract: In the process of teaching English to non-language specified students, students reviewed reading 
comprehension as a challenging skill and easy to discourage learners. This situation promotes the research on students’ 
difficulties in this skill and. The article addresses the difficulties of non-language specified students in skill of reading 
comprehension; then suggests ways to use the "scaffolding" method in teaching the English reading comprehension to 
non-language specified students. Specifically, the author conducted a survey of 126 non-language specified students at 
Vinh University in terms of difficulties related to vocabulary, grammar, text structure, background knowledge and reading 
comprehension strategies.
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