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Coimriú 

Is é cuspóir an staidéir ná iniúchadh a dhéanamh ar mheonta déagóirí Éireannacha 

dátheangacha i leith na Gaeilge agus a gcuid aitheantais mar dhéagóirí dátheangacha. 

Déanann an staidéar anailís ar mheonta daltaí a fhreastalaíonn ar iar-bhunscoileanna lán-

Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois. Féachtar ar thuairimí tuismitheoirí, múinteoirí 

agus iar-scoláirí freisin. Is í príomhcheist an staidéir seo ná: Cad iad meonta déagóirí 

Éireannacha dátheangacha i leith teanga na Gaeilge agus cad iad a n-aitheantais mar 

Éireannaigh óga dátheangacha? 

 

Baineann an staidéar seo le coincheapa an dátheangachais agus an aitheantais. Tugann an 

staidéar taighde aghaidh ar an dátheangachas i bPoblacht na hÉireann agus go háirithe ar 

thuairimí dhaoine óga dátheangacha sa 21ú haois. Aithníodh go raibh tábhacht ag baint le 

ábhar an taighde mar gur feiniméin idirnáisiúnta é an dátheangachas go bhfuil ról lárnach 

aige i dtír dátheangach ar nós Poblacht na hÉireann. Is léir go mbaineann coincheap na teanga 

le gach duine daonna agus dá bharr san cruthaítear nasc idir teanga agus aitheantas an duine. 

Rinne mé léirmheas ar an taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta a rinneadh ar an dátheangachas 

agus ar an aitheantas agus léiríodh dom gur minic a thuairiscíonn daoine dátheangacha go 

mothaíonn siad mar dhaoine éagsúla ina ndá theanga agus go mbíonn aitheantais éagsúla acu 

a bhaineann lena ndá theanga. D’aithin mé an géarghá le a thuilleadh taighde a dhéanamh ar 

an dátheangachas chomh maith le béim a chur ar ghuth an pháiste agus taighde a dhéanamh 

ar ábhar an aitheantais i gcomhthéacs na Gaeilge i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois.  

 

Rinneadh iniúchadh ar ábhar an staidéir seo ó pheirspictíocht soch-chultúrtha. Baineadh úsáid 

as an bparaidím thógachaíoch don staidéar seo toisc gur sholáthair sé deis dom úsáid a bhaint 

as modhanna measctha chun an t-eolas a bhailiú ó na rannpháirtithe. Roghnaíodh cur chuige 

an taighde léirmhínitheach agus cur chuig an staidéir cháis don staidéar chun scrúdú a 

dhéanamh ar fheiniméan an dátheangachais ó thaobh meoin an duine dátheangaigh. Baineadh 

úsáid as modhanna cáilíochtúla idir agallaimh (n=81), agallamh grúpa (n=6), 

scríbhneoireacht phearsanta (n=34) agus ríomh-phoist (n=7) chun eolas a bhailiú i scoil an 

staidéir cháis. Roghnaíodh modh cainníochtúil an cheistneora náisiúnta (n=172) chun cur leis 

an eolas.  
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Tarraingíonn scéalta na ndaltaí dátheangacha chomh maith le tuairiscí na dtuismitheoirí, 

múinteoirí agus iar-scoláirí pictiúr de shaol an déagóra dátheangaigh sa lá atá inniu ann. 

Léiríonn torthaí an taighde seo go mbaineann déagóirí dátheangacha úsáid as a dteangacha 

nuair a bhíonn siad ag tógaint agus ag cruthú a gcuid aitheantais mar Éireannaigh óga 

dátheangacha. Tugann an taighde le tuiscint go mothaíonn déagóirí Éireannacha dearfach faoi 

theanga na Gaeilge agus faoin a gcuid aitheantais mar dhaoine dátheangacha. Ceapann siad 

seo go bhfuil rud breise, difriúil agus speisialta acu agus go bhfuil an t-ádh leo go bhfuil siad 

líofa i dteanga dhúchasach na tíre. Léiríonn torthaí an taighde gurb ionann teanga na Gaeilge 

dóibh agus seoid luachmhar a sholáthraíonn buntáistí, deiseanna agus féidearthachtaí dóibh. 

Maidir le cruthú aitheantais, chuaigh formhór na ndéagóirí i scoil an staidéir cháis i dtreo a 

ndá ghrúpa teangeolaíochta agus chruthaigh siad “linguistic brokerage” (Shenk, 2008) a 

tharraing a taobh Gaelach is Béarla le chéile. Mothaíonn formhór na ndéagóirí dátheangacha 

seo go bhfuil aitheantas amháin acu ach go bhfuil an dá theanga, an dá chultúr agus an dá 

pháirt dá saoil mar pháirt den gcomhaitheantas sin. Ach ba léir go raibh éagsúlachtaí i measc 

na rannpháirtithe freisin. 

 

Taispeánann an staidéar seo go gcuireann déagóirí a gcuid aitheantais i láthair nó i gcéill i 

gcomhthéacsanna sóisialta éagsúla agus go mbíonn aitheantais an déagóra dátheangaigh faoi 

chaibidil de shíor is iad ag iarraidh aitheantais shóisialta agus pearsanta a shocrú dóibh féin. 

Cruthaíonn agus athchruthaíonn na déagóirí aitheantais dóibh féin agus do dhaoine eile trí 

idirghníomhaíocht idir an duine féin agus an tsochaí ina ndírítear ar ghnéithe de scaradh agus 

difríochtaí. Ach baineann daoine óga úsáid as na cosúlachtaí a aithníonn said idir iad féin 

agus daoine eile freisin chun a gcuid aitheantais mar dhéagóirí dátheangacha a lonnú. 

Taispeánann torthaí an taighde go measann déagóirí na nGaelscolaíochta go bhfuil dlúth-

cheangal idir teanga na Gaeilge agus cultúr na hÉireann. Cuireann an staidéar seo grianghraif 

ar fáil d’Éireannaigh óga dátheangacha ag pointe ama faoi leith ina saoil. Creidim go 

gcuireann an taighde a chuirtear i láthair anseo lenár dtuiscintí ar mheonta dhéagóirí 

Éireannacha an lae inniu. Tacaíonn torthaí an taighde le gnéithe den litríocht ar a rinneadh 

athbhreithniú chun ról lárnach na teanga i gcruthú aitheantais an déagóra a léiriú. Léiríonn an 

staidéar seo nádúr solúbtha, iolrach agus leochaileach an aitheantais. Cuireann an taighde seo 

leis an réimse toisc go soláthraíonn sé eolas luachmhar agus fiúntach faoin dátheangachas 

agus aitheantas i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois. Molann an staidéar seo gur chóir níos 

mó taighde a dhéanamh ar ábhar an dátheangachais agus an aitheantais in Éirinn.  
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Eochairfhocail: Dátheangachas, Aitheantas, Déagóirí Dátheangacha, Iar-bhunscoileanna lán-

Ghaeilge, Tumoideachas, Cultúr, Aitheantas Náisiúnta, Aitheantais Dátheangacha  
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Gluais 

GAEILGE BÉARLA 

Aitheantais choibhneasta Relational identities 

Aitheantais lonnaithe Positional identities 

An Sampla The Sample 

An Tírdhreach cleachtais The landscape of practice 

Athshocrú Renegotiated 

Bailíocht Validity 

Bun-dátheangach Primary bilingual 

Buninniúlacht Choitianta Common Underlying Proficiency 

Buninniúlacht Scartha Separate Underlying Proficiency 

Bunscileanna Idirphearsanta Chumarsáide Basic Interpersonal Communicative Skills 

Cleachtas Practice 

Cleachtas idirbheartaíochta Negotiated practice 

Cnoc Oighir Dúbailte Dual-iceberg 

Cnuasaigh Constellations 

Cnuasaitheach Collective 

Cognaíoch Cognitive 

Comhaitheantas Combined identity 

Comharthóir Signifier 

Comhstruchtúr Construct 

Comhtháite Integrated 

Comhtheangachas Ambilingualism 

Croschineálachas Hybridity 

Cur chuige an staidéir cháis The case study approach 

Dátheangachas ardaitheach Ascending bilingualism 

Dátheangachas ceannasach Dominant bilingualism 

Dátheangachas comhordaitheach Coordinate bilingualism 

Dátheangachas comhuaineach Simultaneous bilingualism 

Dátheangachas cothrom Equalingualism 

Dátheangachas cúlaitheach Recessive bilingualism 

Dátheangachas dealaíoch Subtractive bilingualism 

Dátheangachas foirfe Perfect bilingualism 

Dátheangachas fuincseanach Functional bilingualism 

Dátheangachas incurtha Ascribed bilingualism 

Dátheangachas indibhidiúil Individual bilingualism 

Dátheangachas leanúnach Successive bilingualism 

Dátheangachas nádúrtha Natural bilingualism 

Dátheangachas seicheamhach Sequential bilingualism 

Dátheangachas sochaíoch Societal bilingualism 

Dátheangachas sroichte Achieved bilingualism 

Dátheangachas suimíoch Additive bilingualism 

Dátheangachas tánaisteach Secondary bilingualism 

Déchultúrachas Biculturalism 

Eipistéimeolaíoch Epistemological 

Eipistéimeolaíocht Epistemology 

Eisiamh Exclusion 
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Faoi chaibidil Under negotiation 

Feasacht metachultúrtha Metacultural awareness 

Feasacht metateangeolaíochta Metalinguistic awareness 

Feiniméan Phenomenon 

Fírinne ilchodach Multiple Realities 

Fíor-dátheangachas True bilingualism 

Fochialla Connotations 

Gabhdátheangachas Receptive bilingualism 

Gindátheangachas Productive bilingualism 

Hipitéis an Idirspleáchais Interdependence Hypothesis 

Idirbheartaíocht Negotiation 

Idirghabháil Mediation/Interweaving 

Ilsraitheach Multi-layered 

Inaistrithe Negotiable 

Iniamh Inclusion 

Innéacsanna Indices 

Inniúlacht Teanga Cogneolaíochta agus 

Acadúla 

Cognitive and Academic Language 

Proficiency 

Inscríbhinní Inscriptions 

Iolrach/ilchodach Multiple 

Iontaofacht Reliability 

Íosinniúlacht Minimalist competence 

Leath-Struchtúra Semi-Structured 

Lonnú Positioning 

Modhanna Bailiúcháin Eolais Methods of Data Collection 

Modhanna Cáilíochtúla Qualitative Methods 

Modhanna Cainníochtúla Quantitative Methods 

Modheolaíoch Methodological 

Modheolaíocht Methodology 

Muintearas Belonging 

Nasc ballraíochta Nexus of membership 

Obair an réitigh/athmhuintearas Reconciliation 

Onteolaíoch Ontological 

Onteolaíocht Ontology 

Paraidím thógachaíoch Constructivist Paradigm 

Pobal cleachtais Community of practice 

Réadaigh Reify 

Ruthag Trajectory 

Ruthag amach Outbound trajectory 

Ruthag ar an taobh istigh/ón lár Insider trajectory 

Ruthag imeallach  Peripheral trajectory 

Ruthaig iolracha Multiple trajectories 

Ruthag isteach  Inbound trajectory 

Ruthag paraidímeach Paradigmatic trajectory 

Ruthag singil Single trajectory 

Ruthag teorann Boundary trajectory 

Scoil aon-mheán Single-medium school 

Scoil dé-mheán Dual-medium school 
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Seasamh Position 

Taighde léirmhínitheach Interpretive research 

Uasinniúlacht Maximalist competence 

Uirbeach Urban 
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Caibidil 1 

 

 

 

Réamhrá 

 

 

 

Cé a cheangail ceangal eadrainn, 

A theanga seo leath-liom? 

Muran lán-liom tú cén tairbhe 

Bheith easnamhach id bhun? 

 

Tá teanga eile in aice leat 

Is deir sí linn ‘Bí liom,’ 

Do ráinig dúinn bheith eadraibh, 

Is do deighilte sinn ó shin 

(Ó Ríordáin, 1964). 
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1.1  Cúlra agus Réasúnaíocht an Staidéir 

Baineann an staidéar seo le coincheapa an dátheangachais agus an aitheantais. Is ábhair 

choimpléacsúla iad toisc go bhfuil an dá choincheap solúbtha. Is í aidhm an taighde seo ná 

meonta déagóirí Éireannacha dátheangacha i leith teanga na Gaeilge agus a n-aitheantais mar 

Éireannaigh óga dátheangacha a iniúchadh. Tugann an staidéar taighde seo aghaidh ar an 

dátheangachas i bPoblacht na hÉireann agus go háirithe ar thuairimí dhaoine óga 

dátheangacha sa 21ú haois. Ar an gcéad dul síos, theastaigh uaim iniúchadh a dhéanamh ar 

fheinimín an dátheangachais sa thír seo i láthair na huaire. Ar an dara dul síos, theastaigh 

uaim tuisicnt a fháil ar mheonta agus ar mhothúcháin déagóirí dátheangacha i leith a 

dteangacha agus a gcuid aitheantais.  

 

Is í an bhrí bhunúsach a bhaineann le dátheangachas ná a bheith in ann dhá theanga a labhairt 

nó a scríobh. Mar san, is í is brí le duine dátheangach ná duine go bhfuil sé de chumas acu 

dhá theanga a labhairt nó a scríobh. Feidhmíonn teanga mar chomhartha tábhachtach den 

aitheantas. Tá teanga mar pháirt den chomhthéacs ina léirítear aitheantas duine toisc gur 

siombail í teanga dár gcuid aitheantais. Baineann an t-aitheantas le gach duine daonna. Is rud 

gníomhach iolrach solúbtha sealadach é go bhfuil in ann athrú. Tá aitheantas pearsanta 

indibhiúil ag gach duine daonna agus ní hionann aitheantas beirt duine. Ní hamháin san ach is 

féidir le haitheantas duine athrú thar ama (Jenkins, 2004). Is riachtanas nádúrtha é aithne a 

chur orainn féin agus aithne a chur ar dhaoine eile. Is léir go mbaineann cultúr le hábhar an 

aitheantais toisc go mbíonn tionchar ag cultúr ar chruthú aitheantais. Is í is brí le cultúr ná 

meonta agus nósanna comónta a bhíonn idir grúpa daoine.  

 

Tugtar oideachas dátheangach ar chóras oideachais ina mbaintear úsáid as dhá theanga nó 

sprioctheanga chun ábhar a theagasc agus a fhoghlaim. I gcomhthéacs na hÉireann, tá an 

tumoideachas ag feidhmiú i scoileanna lán-Ghaeilge na tíre idir scoileanna Gaeltachta agus 

Gaelscoileana. Is é an míniú atá ar tumoideachas ná oideachas ina múintear an curaclam, ina 

iomláine nó i bpáirt, trí mheán na sprioctheanga.  

 

Tá litríocht ar an dátheangachas ar fáil ó thús an fichiú céad. I dtosach, ba mhinic gur aimsigh 

an litríocht ar dhátheangachas agus ar fheidhmiú cognaíoch sna 1920ídí agus sna 1930ídí 

nach raibh daoine dátheangacha chomh éirimiúil le daoine aontheangacha (Baker, 1988). 

Bhíodh sé de nós ag an luath-thaighde íomhá dhiúltach a tharraingt den dátheangachas 



18 

 

(Lambert, 1977b). Léirigh taighde le linn an dara thréimhse taighde le linn na 1940í agus 

1950í nach raibh tionchar sofheicithe ag an dátheangachas ar an intleacht. Deir Baker (2006) 

cé gur bheag an méid staidéir a dúirt nach raibh aon difríocht ann, chuir tréimhse na 

héifeachtaí neodracha béim ar lochtanna an taighde éifeachta luath-dhíobhálach. Thaispeáin 

an taighde ar an dátheangachas ó na 1960í íomhá níos dearfaí de thionchair an 

dátheangachais. Chuir iniúchadh Peal agus Lambert ar an dátheangachas i gCeanada i 1962 

tús le ré nua taighde mar gur thaispeáin torthaí an taighde go raibh tionchar dearfach ag an 

dátheangachas ar fheidhmiú cognaíocha.  

 

Le roinnt blianta anuas, tá taighdeoirí idirnáisiúnta ag bailiú níos mó eolais faoi dhaoine 

dátheangacha agus a meonta i leith a dteangacha agus a gcuid aitheantais (Block, 2007; Nino-

Murcia & Rothman, 2008). Tugann roinnt taighde idirnáisiúnta le tuiscint go minic go 

dtuairiscíonn daoine dátheangacha go mothaíonn siad mar dhaoine éagsúla ina ndá theanga 

agus go mbíonn aitheantais éagsúla acu a bhaineann lena ndá theanga (Dewaele & Pavlenko, 

2001-2003 i Pavlenko, 2006; Koven, 2007; Prescher, 2007). Mheas mé gur chóir diriú ar an 

réimse seo den dátheangachas i gcomhthéacs na hÉireann.  

 

D’aithin mé an géarghá le a thuilleadh taighde a dhéanamh ar an dátheangachas agus ar an 

oideachas dátheangach i bPoblacht na hÉireann. Theastaigh uaim cur leis an taighde a 

rinneadh cheana sa thír seo, (m.sh. Breathnach, 1996; Cummins, 1978; Horgan, 1995; 

MacNamara, 1966; Ní Mhaoláin, 1996; Ní Mhurchú, 1995; Ó Duibhir, 

2009/2010a/2010b//2011). Cé gur bhailíodh eolas faoin dátheangachas agus faoin 

tumoideachas i bPoblacht na hÉireann roimhe seo, bhí an chuid is mó de na staidéir dírithe ar 

chumas acadúil agus teangeolaíochta na ndaltaí sa Ghaeilge agus sa Bhéarla (Cummins, 

1978; Horgan, 1995; MacNamara, 1966;). Rinneadh taighde ar réimsí eile d’oideachas 

dátheangach na tíre seo le déanaí nuair a cuireadh béim ar an oideachas a chuirtear ar fáil sna 

scoileanna lán-Ghaeilge agus an mhúinteoireacht a dhéantar iontu (Ní Shéaghdha, 2010; Ó 

Muircheartaigh, 2009;). Chomh maith le san, rinneadh iniúchadh ar dhearcadh agus ar 

thuairimí tuismitheoirí Gaeltachta i dtaobh an chórais oideachais Gaeltachta (Nic Cionnaith, 

2008). Bailíodh eolas ó thuismitheoirí go raibh a bpáistí ag freastal ar scoileanna Gaeltachta 

fé mar a bheidh sa staidéar seo ach bhí an staidéar a rinne Nic Cionnaith (2008) bunaithe ar 

thuismitheoirí Gaeltachta a bhí ag tógaint a gcuid páistí le Gaeilge amháin agus a bhí ag 

freastal ar bhunscoileanna Gaeltachta.  
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Le roinnt blianta anuas, tá fócas an taighde ag bogadh beagáinín mar go bhfuil taighdeoirí ag 

tosú ag díriú ar mheonta agus ar mhothúcháin dhaltaí na nGaelscolaíochta i leith na Gaeilge, 

(m.sh. Kennedy, 2012; Ní Chasaide & Regan, 2010; Nic Ghiolla Phádraig, 2001; Ó Duibhir, 

2010a, 2011). Is é cuspóir mo staidéir taighde cur leis an taighde thuas. D’aithin mé an 

géarghá le béim a chur ar ghuth an pháiste agus taighde a dhéanamh ar ábhar an aitheantais i 

gcomhthéacs na Gaeilge i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois.  

 

Roghnaigh mé ábhair an dátheangachais agus an aitheantais mar gur mhothaigh mé go raibh 

tábhacht ag baint leo go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Is gá líon na ndaoine dátheangacha 

ar fud na cruinne a aithint mar tuairiscítear go bhfuil níos mó daoine dátheangacha ná daoine 

aonteangacha ann (Grosjean, 1982; Hoffman, 1991). Mar san, is léir gur ábhar domhanda é 

an dátheangachas gur fiú aghaidh a thabhairt air. Cheap mé go mbeadh sé fiúntach staidéar a 

dhéanamh ar dhaltaí a fhreastalaíonn ar scoileanna lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann mar 

go bhfuil fás ollmhór ar mhéid na scoileanna a chuireann oideachas ar fáil trí mheán na 

Gaeilge. Mhol Baker i 1988 go raibh gá le breis taighde ar ar oideachas dátheangach in Éirinn 

agus sa Bhreatain (Baker, 1988:77). Bheartaigh mé díriú ar na hiar-bhunscoileanna lán-

Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann amháin agus ní i dTuaisceart na hÉireann don staidéar 

taighde seo. Ceapaim gur cheart díriú ar fhás na Gaelscolaíochta sa Thuaisceart mar ábhar 

taighde é féin ach ní anseo mar bhí sé lasmuigh de raon an staidéir.          

 

Is fiú eolas a bhailú faoin ábhar suimiúil seo toisc go mbaineann gach duine úsáid as 

teangacha chun cumarsáid a dhéanamh lena chéile. Tá aitheantas faoi leith ag gach duine 

daonna, ag gach pobal agus ag gach náisiún. Labhraíonn an chuid is mó den bpobal náisiúnta 

agus idirnáisiúnta níos mó ná teanga amháin ag amannta éagsúla dá saoil. Mar san,is gá eolas 

a bhailiú faoin dátheangachas i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois ionas gur féidir le 

múinteoirí, scoláirí, taighdeoirí, tuismitheoirí, daoine dátheangacha agus lucht polasaithe 

tuiscint dhomhain a fháil ar mheonta daoine óga dátheangachga i leith a dteangacha agus a 

gcuid aitheantais.   

 

Dhírigh an staidéar taighde atá idir lámha anseo ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus ar 

dhaltaí atá á thógaint le Gaeilge, le Béarla nó leis an dá theanga sa bhaile. Ní hamháin san ach 

cuireadh an príomhbhéim ar thuairimí agus dearcadh na ndaltaí iad féin cé go mbailíodh eolas 

ó thuismitheoirí agus ó mhúinteoirí na ndaltaí fresisin. Rinne an staidéar seo iniúchadh ar 

dhaltaí a fhreastalaíonn ar scoileanna Gaeltachta chomh maith le Gaelscoileanna agus Aonaid 
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lán-Ghaeilge, ar dhaltaí Gaeltachta is Galltachta agus ar dhaltaí gurb í an Ghaeilge agus an 

Béarla a gcéad teanga. Ba é cuspóir an taighde pictiúr leathan a fháil de mheonta agus 

aitheantais déagóirí dátheangacha na hÉireann sa lá atá inniu ann.   

 

Is gá féachaint siar ar stair casta na Gaeilge i bPoblacht na hÉireann chun tuiscint níos fearr a 

fháil ar mheon an phobail i leith na teanga. Dá bharr san, mhothaigh mé gur ghá aghaidh a 

thabhairt ar chúlra stairiúil suntasach an dátheangachais in Éirinn. Léiríonn stair teanga na 

Gaeilge an nasc idir an teanga agus aitheantas in Éirinn. Is féidir léirmheas a thabhairt ar 

stádas dátheangach na hÉireann má scrúdaítear na hathruithe a tharla do stádas na Gaeilge ó 

aimsir an Ghorta Mhóir sa 19ú haois. Déanann an tráchtas seo iarracht meonta na ndéagóirí a 

lonnú i gcúlra dátheangach na tíre seo. Cuireann teoricí Erikson (1964, 1968), Vygotsky 

(1978), Penuel agus Wertsch (1995), Holland et al. (1998) agus Wenger (1998) fráma ar an 

staidéar seo. Bainim úsáid as a dteoiricí ar choincheap an aitheantais chun anailís a dhéanamh 

ar an eolas a bailíodh ó na rannpháirtithe. 

 

1.2 Teideal an Tráchtais  

Is fiú súil a chaitheamh ar theideal an tráchtais; An Dátheangachas agus an tAitheantas: 

Déagóirí Éireannacha sa 21ú haois. Roghnaigh mé an teideal seo mar gur mheas mé gur 

chuir sé croí lár an staidéir taighde i láthair. Ba é cuspóir an taighde seo ná aghaidh a 

thabhairt ar phríomhcheist an staidéir: Cad iad meonta déagóirí Éireannacha dátheangacha i 

leith teanga na Gaeilge agus cad iad a n-aitheantais mar Éireannaigh óga dátheangacha? 

Mar is eol dúinn tá dhá fhocal ar fáil sa Ghaeilge ar an ainmfhocal ‘identity’ sa Bhéarla. Is 

féidir úsáid a bhaint as an ainmfhocal ‘aitheantas’ nó ‘féiniúlacht’ sa Ghaeilge. Tugann de 

Bhaldraithe (2006:352) “ionannas” agus “céannacht” ar ‘identity’ ina fhoclóir. Is é an 

sainmhíniú a sholáthraíonn Ó Donaill (1992:533) ar ‘féiniúlacht’ ná “selfhood, separate 

identity” agus míníonn sé ‘aitheantas’ mar “identification” (1992:32).  

 

Nuair a lorgaítear an t-aistriúcháin Gaeilge ar ‘identity’ sa fhoclóir idirlín www.focal.ie 

(2013), cuirtear liosta de na hainmfhocail seo a leanas os do chomhair, “céannacht”, 

“aitheantas”, “ionannas”, “féiniúlacht” agus “sainiúlacht”. Is léir go bhfuil bríonna éagsúla ag 

baint leis an téarma ‘identity’ sa Ghaeilge agus go mbraitheann an bhrí ar an gcomhthéacs ina 

mbaintear úsáid as an bhfocal. Má chaithimid súil ar na hainmfhocail ‘ionannas’ agus 

http://www.focal.ie/
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‘céannacht’, is léir go mbaineann siad le cosúlachtaí agus ‘sameness’. Ciallaíonn ‘féiniúlacht’ 

an duine féin, an ‘self’agus conas mar a chuireann tú tú féin ‘in iúl’.  

 

Nuair a dhéanann tú machnamh ar an bhfocal ‘aitheantas’, tuigeann tú go mbaineann sé le 

‘aithne’ a chur ar dhuine eile agus ort féin. Mar san, rinne mé an cinneadh úsáid a bhaint as 

an téarma ‘aitheantas’ i mo staidéar taighde mar shíl mé gurbh é an téarma ba oiriúnaí don 

ábhar a bheadh á iniúchadh agam. Theastaigh uaim scrúdú a dhéanamh ar na tuairimí, na 

meonta agus na mothúcháin atá ag déagóirí dátheangacha i leith na Gaeilge agus tuiscint 

dhomhain a fháil ar na slite a mhothaíonn siad fúthu féin agus faoi dhaoine eile mar dhaoine 

dátheangacha. Bhí fonn orm a aimsiú conas mar a chuireann siad aithne orthu féin agus ar 

dhaoine eile atá cosúil agus difriúil uathu féin. Ba í mo thuairim féin ná gurbh é ‘aitheantas’ 

an téarma ba leithne a chlúdaigh gach réimse den gcoincheap. Cheap mé ó mo thaithí 

múinteoireachta go raibh tuiscint i bhfad níos fearr ag daltaí ar an téarma ‘aitheantas’ ná mar 

a bhí acu ar aon aistriúchán eile. Measaim go n-éiríonn leis an téarma ‘aitheantas’ 

solúbhthacht an choincheapa a léiriú. Ach caithfear a chur san áireamh freisin go bhfuil neart 

slite ann sa Ghaeilge chun an téarma a shainmhíniú faoi mar atá neart slite ann sa litríocht 

chun ábhar casta an aitheantais a mhíniú.  

 

1.3  Ag lonnú an taighdeora : Réasúnaíocht Phearsanta 

Spreag mo thaithí féin mar Éireannach, mar dhuine dátheangach agus mar Ghaeilgeoir mé 

chun ábhar an dátheangachais agus an aitheantais a iniúchadh. Cuireadh oideachas orm trí 

mheán na Gaeilge ó a seoladh mé chuig naíonra lán-Ghaeilge agus mé i mo pháiste óg. Ó 

shin d’fhreastail mé ar bhunscoil agus ar iar-bhunscoil uirbeacha lán-Ghaeilge. Chuaigh mé 

ar aghaidh chun céim a bhaint amach sa Ghaeilge agus sa Bhéarla i gColáiste na hOllscoile 

Corcaigh. Lean mé orm agus chuaigh mé i dtreo na múinteoireachta i ndiaidh na céime nuair 

a rinne mé an tArd Teastas san Oideachas. Chaith mé an scoilbhliain ag foghlaim ceirde na 

múinteoireachta san iar-bhunscoil lán-Ghaeilge ina cuireadh oideachas orm féin. Ansin bhain 

mé M.A. amach sa Ghaeilge. Chaith mé scoilbhliain amháin ag múineadh in iar-bhunscoil 

uirbeach lán-Ghaeilge sular thosaigh mé ag múineadh in iar-bhunscoil Ghaeltachta. Tá 

Gaeilge agus Béarla á mhúineadh agam sa scoil seo le seacht mbliana anuas. Chaitheas 

tréimhsí éagsúla freisin ó a cáilíodh mé mar mhúinteoir iar-bhunscoile ag múineadh ar 

chúrsaí samhraidh i nGaeltachtaí agus i mBreac-Ghaeltachtaí na tíre.  
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Ceapaim gur chabhraigh mo thaithí mar mhúinteoir Gaeilge i meascán de shuíomhanna liom 

tuiscint a bheith agam ar lucht na Gaeilge, go háirithe Gaeilgeoirí óga. Chuaigh mé i dtaithí ar 

na canúintí éagsúla a labhraíonn pobal na Gaeilge sna cathracha agus sna Gaeltachtaí agus 

spreag mo thaithí pearsanta agus proifisiúnta mé chun taighde a dhéanamh ar dhéagóirí 

dátheangacha i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois. Thóg mé cosúlachtaí agus éagsúlachtaí 

idir daltaí na nGaelscoileanna agus na nGaeltachta faoi deara agus mé ag múineadh sna 

scoileanna lán-Ghaeilge difriúla. Tá taithí agam a bheith ag déileáil le Gaeilgeoirí óga na 

cathrach agus na Gaeltachta. Mhúscail mo spéis phroifisiúnta mé chun iarracht a dhéanamh 

tuiscint níos doimhne a fháil ar mheonta na  ndéagóirí dátheangacha seo i leith na Gaeilge 

agus a gcuid aitheantais mar Éireannaigh óga dátheangacha sa tsochaí comhaimseartha.  

 

Is minic a phléitear ceist na teanga agus cúrsaí Gaeilge sna meáin chumarsáide. De ghnáth 

cloisimid meascán de thuairimí dhearfacha agus dhiúltacha ó shaineolaithe teanga, ó 

mhúinteoirí agus ó thuismitheoirí atá ina mbaill de phobal na Gaeltachta agus na Galltachta. 

Theastaigh uaim tús áite a thabhairt do ghuth an pháiste i mo staidéar taighde. Ba léir dom 

mar mhúinteoir iar-bhunscoile go mbíonn tuairimí láidre ag déagóirí fúthu féin agus faoi 

dhaoine eile. Ní hamháin san ach cuireadh in iúl dom agus mé mar mhúinteoir Gaeilge agus 

Béarla in iar-bhunscoil Ghaeltachta go mbíonn neart cosúlachtaí agus difríochtaí le feiscint 

idir meonta na ndaltaí i leith a gcuid teangacha. Is minic a deir déagóirí nach éistíonn daoine 

fásta leo, a dtuismitheoirí agus a múinteoirí ina measc. Aithnítear gur thréimhse chrua í 

blianta na hógántachta ina mothaíonn daoine óga faoi bhrú óna dtuismitheoirí, óna 

múinteoirí, óna gcairde, ó na meáin chumarsáide agus ón bpobal ginearálta. Fásann agus 

forbraíonn an t-aos óg i bpobail cleachtais. Foghlaimíonn siad ó dhaoine eile agus as a stuaim 

féin. Cuireann siad aithne orthu féin, ar dhaoine eile agus ar an domhan le linn na mblianta 

seo. Déanann déagóirí iarracht a gcuid aitheantais a thógaint agus a chruthú de réir a gcuid 

mianta féin. D’aithin mé luach a dtuairimí ag an aois seo agus gur cheart dúinn mar dhaoine 

fásta tábhacht a dtuairimí a aithint. Bhí fonn orm cluas éisteachta a thabhairt do dhéagóirí na 

tíre. Dá bharr san, bheartaigh mé tabhairt faoi staidéar taighde a dhéanfadh iniúchadh ar 

mheonta Éireannaigh óga dátheangacha i leith na Gaeilge agus a gcuid aitheantais i bPoblacht 

na hÉireann sa 21ú haois.  
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1.4 Ceisteanna Taighde 

Is é cuspóir an taighde seo ná aghaidh a thabhairt ar an bpríomhcheist: Cad iad meonta 

déagóirí Éireannacha dátheangacha i leith teanga na Gaeilge agus cad iad a n-aitheantais 

mar Éireannaigh óga dátheangacha? Is iad seo a leanas na fo-cheisteanna a eascraíonn as an 

bpríomh-cheist: 

 Cad iad meonta, tuairimí, mothúcháin agus luachanna déagóirí dátheangacha 

comhaimseartha i leith na Gaeilge agus an dátheangachais? 

 Conas a dhéanann Éireannaigh óga dátheangacha idirbheartaíocht ar a gcuid 

aitheantais? 

-Conas a léiríonn siad agus a chuireann siad a gcuid aitheantais i gcéill i 

gcomhthéacsanna sóisialta éagsúla?  

 Conas a thógann siad a gcuid aitheantais dátheangacha?  

-Conas a fhorbraítear a gcuid aitheantais i gcleachtas? 

 Cad é an t-idirphlé idir baile, scoil, comhpháirtithe agus an tsochaí go ginearálta agus 

mothúcháin phearsanta na ndéagóirí i leith a gcuid aitheantais? 

 Cad é an caidreamh idir teanga agus cultúr? 

 

Ba é mo chuspóir mar thaighdeoir ná eolas a bhailiú faoin slí a mhothaíonn déagóirí 

dátheangacha mar Éireannaigh, mar dhaoine dátheangacha agus mar Ghaeilgeoirí. Bhailigh 

mé eolas ó thuismitheoirí, ó mhúinteoirí agus ó iar-scoláirí na nGaelscolaíochta freisin chun 

cur leis an eolas. Fiosraíodh mothúcháin na ndaoine óga dátheangacha i leith na Gaeilge, i 

leith a gcuid aitheantais mar dhaoine dátheangacha agus mar Éireannaigh sa lá atá inniu ann.  

 

1.5 An Staidéar Taighde 

Déantar iniúchadh ar ábhar an staidéir seo ó pheirspictíocht soch-chultúrtha. Roghnaíodh an 

pharaidím thógachaíoch don staidéar seo toisc go mbaineann sé le fírinne ilchodach a 

chuirtear le chéile go sóisialta. Bhí an pharaidím thógachaíoch oiriúnach don staidéar seo 

toisc gur sholáthair sé deis tuiscint a fháil ar mheonta daoine dátheangacha i leith na Gaeilge 

agus a gcuid aitheantais tríd labhairt leo sna hagallaimh. Roghnaíodh an pharaidím 

thógachaíoch toisc gur ligeadh don taighdeoir modhanna cáilíochtúla agus cainníochtúla a 

úsáid. Mar thaighdeoir ag iniúchadh coincheap an aitheantais ó thaobh na soch-chultúrtha de, 

thug an cur chuige an taighde léirmhínitheach deis don staidéar díriú ar dhearcadh an 

indibhiúil maidir lena t(h)eangacha agus lena c(h)uid aitheantais. Bhí cur chuige taighde ag 

teastáil don staidéar seo a thabharfadh deis dom iniúchadh a dhéanamh ar fheiniméan an 

dátheangachais ó thaobh meoin an dhuine dátheangach. Roghnaíodh cur chuige an staidéir 

cháis don staidéar seo mar go ndíríonn sé ar fheiniméan comhaimseartha laistigh de 

chomhthéasc réalaíoch. Is é an feiniméan á staidéar sa chás seo ná meonta agus aitheantais 
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dhéagóirí dátheangacha. Roghnaíodh iar-bhunscoil lán-Ghaeilge atá suite i gceantar Breac-

Ghaeltacht. Is é is brí le Breac-Ghaeltacht ná ceantar ina labhraíonn an pobal Gaeilge agus 

Béarla. Ba iad daltaí sinsireacha (Bliain 4, 5, 6) i scoil an staidéir cháis na déagóirí 

dátheangacha a scrúdaíodh agus ba iad na príomh-fhoinsí eolais. Ghlac na rannpháirithe seo 

páirt in agallaimh indibhiúla, agallamh grúpa agus scríbhneoireacht phearsanta.  

 

Chomh maith le san, ghlac daltaí dátheangacha atá ag freastal ar iar-bhunscoileanna lán-

Ghaeilge na tíre páirt i gceistneoir poist agus d’fhreagair iardhaltaí scoil an staidéir cháis 

ceisteanna ríomhphoist. Baineadh úsáid as modh cáilíochtúil na n-agallamh chun eolas a 

bhailiú i scoil an staidéir cháis. Roghnaíodh an modh seo chun tuairimí na rannpháirtithe a 

lorg agus a thuiscint toisc go dtugadh deis dóibh a gcuid tuairimí a chur chun cinn. Cuireadh 

agallamh ar mhúinteoirí agus ar roinnt tuismitheoirí i scoil an staidéir cháis freisin. Cuireadh 

agallamh duine ar dhuine leath-struchtúra ar na rannpháirtithe. Cuireadh ceisteanna oscailte 

orthu chun eolas a fháil uathu faoin a gcuid tuairimí i leith a dteangacha agus a gcuid 

aitheantais. Labhair agus scríobh na rannpháirithe mar gheall ar an slí a mhothaíonn siad mar 

Éireannaigh ag an am a bailíodh an t-eolas. Rinneadh triantánú ar an eolas a bailíodh sa 

staidéar cáis le torthaí na ceistneora náisiúnta. Rinneadh anailís ar athscríbhinn na n-agallamh 

agus na scríbhneoireacht phearsanta tríd códú agus catagóiriú a dhéanamh ar na smaointí 

agus na téamaí a tháinig chun cinn i rith na n-agallamh agus na scríbhneoireachta phearanta.  

 

1.6 Struchtúr an Tráchtais 

 

Caibidil 1: Réamhrá 

Rinne an chaibidil seo cur síos gairid ar chúlra agus réasúnacht an staidéir. Cuirtear 

ceisteanna taighde an staidéir i láthair agus léirítear struchtúr an tráchtais freisin.  

 

Caibidil 2: An Dátheangachas  

Déanann Caibidil a Dó cur síos ar ábhar an dátheangachais. Déantar iarracht coincheap an 

dátheangachais a shainmhíniú. Tugtar cuntas ar stair teanga na Gaeilge agus a ról sa chóras 

oideachais ón 19ú haois ar aghaidh chun tuiscint cruinn a fháil ar ról agus stádas na teanga i 

sochaí na tíre thar na blianta. Déantar athbhreithniú ar an taighde a rinneadh ar an 

dátheangachas go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.  
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Caibidil 3: An tAitheantas 

Baineann Caibidil a Trí le coincheap an aitheantais. I dtosach báire, déantar plé ar an 

aitheantas mar ábhar ann féin. Ansan dírítear ar an ngaol idir an t-aitheantas agus daoine óga. 

Mar pháirt den ábhar seo, tugtar aghaidh ar aitheantas náisiúnta agus na slite a thógann 

déagóirí a gcuid aitheantais náisiúnta. Déantar iniúchadh ar an taighde idirnáisiúnta atá ar fáil 

ar ábhar an aitheantais i gcomhthéacs an dátheangachais. Dírítear ar an litríocht atá ar fáil ar 

an aitheantas i leith na Gaeilge. Scrúdaítear an nasc idir teanga agus cultúr freisin.  

 

Caibidil 4: Modheolaíocht 

Déanann Caibidil a Ceathair cur síos ar na modheolaíochtaí as a mbaineadh úsáid le linn an 

staidéir. Mínítear na cúiseanna go roghnaíodh an pharaidím thógachaíoch, taighde 

léirmhínitheach agus cur chuige an staidéir cháis don staidéar taighde seo. Pléitear na 

modhanna measctha a baineadh úsáid as chun an t-eolas a bhailiú le linn an staidéir. Déantar 

cur síos ar na rannpháirithe a roghnaíodh don staidéar agus na cúiseanna gur iarradh orthu 

páirt a ghlacadh ann. Pléitear an ghné eiticiúil a bhain leis an staidéar freisin. Mínítear an 

chúis go rinneadh triantánú ar na torthaí. Déantar plé ar an scéim phíolótach agus an tábhacht 

a bhain léi freisin. 

 

Caibidlí na dTorthaí (Caibidil 5, 6 agus 7) 

Is anseo a léirítear an t-eolas a bailíodh ó na rannpháirtithe in agallaimh na ndaltaí, agallaimh 

na hidirbhliana, an t-agallamh grúpa, agallaimh na dtuismitheoirí, agallaimh na múinteoirí, an 

scríbhneoireacht phearsanta agus ríomhphoist na niar-scoláirí i scoil an staidéir cháis chomh 

maith leis na ceistneoirí. Déantar plé ar na torthaí de réir téamaí an taighde chomh maith leis 

na téamaí a tháinig chun cinn le linn an taighde i gcomhthéacs na litríochta.  

 

Tarraingíonn torthaí an taighde pictiúir éagsúla de na réimsí difriúla a bhaineann le saol an 

déagóra dátheangacha i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois. Cruthaíonn an t-eolas a bailíodh 

sna ceistneoirí náisiúnta an pictiúr mór agus léiríonn an t-eolas a bailíodh i scoil an staidéir 

cháis pictiúir níos lú de shaoil Éireannaigh óga dátheangacha. Tá nasc idir na pictiúir ar fad 

agus cé go mbogann mé an lionsa chun díriú ar phictiúir áirithe anseo is ansiúd, trasnaíonn 

siad go léir ar a chéile mar phictiúr amháin. Cuirtear torthaí an staidéir i láthair mar a 

chuirtear aitheantas an duine dátheangaigh i láthair; mar rud atá singil agus iolrach, 

príobháideach agus poiblí, inmheánach agus seachtrach, mar an gcéanna ach difriúil.   
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Caibidil 5: “Ó Pheig Sayers go Gráinne Seoige”: An Óige, an Ghaeilge agus an 

Ghaeltacht 

 

Is í an chaibidil seo an chéad chaibidil de thrí chaibidil ina dtaispeántar agus ina ndéantar 

anailís ar thorthaí an staidéir. Díríonn an chaibidil seo go príomha ar na difríochtaí sofheicthe 

agus inchloiste a d’aithin na déagóirí dátheangacha a bhí idir iad féin agus déagóirí eile. 

Féachann an chaibidil seo ar na slite a chruthaíonn agus a thógann déagóirí dátheangacha a 

gcuid aitheantais trí íomhá na Gaeilge, an Ghaeilgeora agus na Gaeltachta i sochaí 

comhaimseartha na hÉireann sa 21ú haois. Déantar iniúchadh ar na slite a lonnaítear iad agus 

na slite a lonnaíonn siad iad féin mar Ghaeilgeoirí óga sa lá atá inniu ann.  

 

Caibidil 6: “Ta an Ghaeilge mar aitheantas do mhuintir na hÉireann … ár stampa a 

chur ar an saol” (An Ghaeilge, An tÉireannachas agus An Cultúr) 

 

Déanann an dara chaibidil de chaibidlí na dtorthaí scrúdú seo ar an eolas a bailíodh ó na 

rannpháirtithe faoin a gcuid aitheantais mar Éireannaigh óga dátheangacha ar leibhéal níos 

doimhne. Fiosraítear an sainmhíniú atá ag na déagóirí ar ‘Éireannach’ sa 21ú haois. Díríonn 

an chaibidil seo freisin ar an nasc idir teanga na Gaeilge agus cultúr na hÉireann. Féachtar ar 

an mbéim a chuir rannpháirtithe an staidéir ar an gceangal idir teanga dhúchais na tíre agus 

cúrsaí spóirt.  

 

Caibidil 7: “Mar an gcéanna ach difriúil”: Déagóirí dátheangacha agus a gcuid 

aitheantais 

Déanann an chaibidil dheireanach de chaibidlí na dtorthaí scrúdú ar aitheantais na ndéagóirí 

dátheangacha ar leibhéal níos doimhne ná mar a rinneadh sa chéad dhá chaibidil. Dírítear ar 

an eolas a bailíodh ó na rannpháirtithe faoin a gcuid aitheantais mar dhéagóirí dátheangacha 

agus mar Ghaeilgeoirí chun tuiscint a fháil ar na slite a chruthaítear agus a fhorbraítear a n-

aitheantais dátheangacha i gcleachtas. Scrúdaítear na bealaí a dhéanann siad idirbheartaíocht 

ar a gcuid aitheantais ar bhonn leanúnach agus pléitear an ról atá ag teangacha an déagóra 

dátheangaigh i dtógáil agus i sainmhíniú a gcuid aitheantais. Féachtar ar na haitheantais 

éagsúla a léiríonn agus a chuireann siad i gcéill i gcomhthéacsanna sóisialta difriúla. Dírítear 

ar an eolas a bailíodh sa scríbhneoireacht phearsanta agus sna hagallaimh i scoil an staidéir 

cháis chun tuiscint níos doimhne a fháil ar mhothúcháin na ndaltaí.    
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Caibidil 8: Conclúidí agus Moltaí 

Ar deireadh déantar sintéis ar thorthaí an taighde seo i bhfoirm conclúidí agus moltaí i 

gCaibidil a hOcht. Déanann an chaibidil seo achoimre ar phríomh-theachtaireachtaí na 

litríochta agus an taighde. Cuirtear teorainneacha an staidéir i láthair freisin. Tarraingítear 

conclúidí ó na torthaí agus déantar machnamh ar na himpleachtaí do thaighde todhchaí.  

 

1.7 Conclúid 

Rinne an chaibidil seo cur síos ar chúlra, cuspóirí agus réasúnaíocht an staidéir agus 

lonnaíonn sé an taighdeoir i lár an tsaothair. Léiríodh struchtúr agus leagan amach an 

tráchtais freisin. D’aithin sí roinnt den bpríomh-litríocht agus na smaointí móra a bhaineann 

léi a phléifear sa chéad chaibidil eile.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Caibidil 2 

 

 

 

An Dátheangachas 

 

 

 

 

Bilingualism is a global phenomenon, which involves simultaneously a 

psychological state of the individual and a situation of languages in contact at 

the interpersonal level and the collective level 

 

(Hamers agus Blanc, 1995:7). 
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2.1 Réamhrá 

Déanann an chaibidil seo iarracht coincheap an dátheangachais a shainmhíniú. Breathnaítear 

ar litríocht agus ar theoiricí an dátheangachais. Tugtar cuntas gairid ar stair na Gaeilge i 

bPoblacht na hÉireann chun cúlra an dátheangachais agus an oideachais dátheangaigh sa thír 

seo a thuiscint. Scrúdaítear an saghas oideachais dátheangaigh atá i bhfeidhm i bPoblacht na 

hÉireann, sé sin an tumoideachas. Déantar athbhreithniú ar an taighde idirnáisiúnta a 

rinneadh ar an dátheangachas go hidirnáisiúnta ach go háirithe i bPoblacht na hÉireann.  

 

2.2 An Dátheangachas 

Is ábhar conspóideach é an dátheangachas atá deacair le sainmhíniú. Is iomaí sainmhínithe a 

bhíonn ann chun cur síos a dhéanamh ar an ábhar suimiúil seo. Is feiniméan ilghnéitheach é 

an dátheangachas agus dá bharr san déantar iarracht é a mhíniú i slite éagsúla. Is cosúil go 

dtuigtear ar leibhéal bunúsach go mbaineann an dátheangachas le dhá theanga agus le daoine 

go bhfuil sé de chumas acu dhá theanga a labhairt.  

 

Is é an sainmhíniú a thugtar ar an aidiacht ‘dátheangach’ ná:  

 

(a) Using or able to use two languages, espcecially with equal or nearly equal fluency. 

(b) Using two languages in some proportion in order to facilitate learning by students 

who have a native proficiency in one language and are acquiring proficiency in the 

other. (The American Heritage Dictionary of the English Language, 2009 i 

www.thefreedictionary.com).  

 

Is é an míniú a thugtar ar ‘duine dátheangach’ ná, “A person who uses or is able to use two 

languages, especially with equal fluency” (The American Heritage Dictionary of the English 

Language, 2009 i www.thefreedictionary.com). Léiríonn sainmhínithe an fhoclóra an tuiscint 

is bunúsaí a bhaineann leis an bhféiniméan ach tugann siad le fios an éagsúlacht a bhaineann 

leis freisin. Cuireann sé in iúl dúinn gurb ionann duine dátheangach agus duine go bhfuil sé 

de chumas aige/aici teanga eile a labhairt ar an gcaighdeán céanna is atá sé/sí in ann a 

t(h)eanga dhúchais a labhairt. Cé go gcuirtear béim ar an duine atá in ann dhá theanga a 

labhairt ar an gcaighdeán céanna, léirítear nach gá do dhuine a bheith go hiomlán flúirseach 

sa dhá theanga. Is léir nach gá do dhuine a bheith chomh líofa sa dara theanga is atá siad sa 

chéad teanga. Tá an-dhifríocht idir duine a labhraíonn dhá theanga go flúirseach is go 

compordach agus duine a thuigeann dhá teanga. Taispeánann an éagsúlacht tuisceana a 

http://www.thefreedictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
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bhaineann le sainmhínithe gonta an fhoclóra an méid brí difriúil a bhaineann leis an 

dátheangachas.  

 

Is cosúil go mbraitheann an sainmhíniú ar mheon agus ar thaithí an duine féin. Thug 

Weinreich (1968:1) an sainmhíniú seo ar dhuine dátheangach agus ar an dátheangachas, “the 

practice of alternately using two languages will be called bilingualism, and the person 

involved, bilingual”. Is mó sainmhíniú atá ann ach is minic a bhíonn siad ró-ghinearálta toisc 

go mbaineann ana chuid réimsí le hábhar an dátheangachais. Mar san, is gá dúinn na réimsí 

éagsúla a phlé agus ábhar an dátheangachais a thuiscint i gceart. Is ceart glacadh le comhairle 

Hamers agus Blanc (1995:7) agus taighdeoir ag iarraidh an t-ábhar a scrúdú, “…we must not 

lose sight of the fact that bilinguality and bilingualism are multidimensional phenomena and 

must be investigated as such”. 

 

Síleann an-chuid daoine gur rud nádúrtha is ea a bheith i do dhuine aonteangach. Tá meon 

áirithe i measc an phobail gur rud mínádúrtha, neamhchoitianta agus ait é a bheith i do dhuine 

dátheangach. Is fiú cuimhneamh go bhfuil níos mó ná cúig mhíle teanga ar domhan ach nach 

bhfuil ach timpeall dhá chéad tír ann (Hoffman, 1991). Mar san, ní haon ionadh é go bhfuil 

líon mór daoine dátheangacha ar fud na cruinne agus go bhfuil níos mó daoine dátheangacha 

ann ná daoine aonteangacha. Is deacair céatadán na ndaoine dátheangacha a mheas mar go 

mbraitheann sé ar shainmhíniú an dátheangachais agus má chuirtear an duine go bhfuil cúpla 

focal acu sa dara teanga san áireamh. Cé nach féidir linn a bheith go hiomlán cinnte faoin 

gcéatadán cruinn, is léir go bhfuil daoine dátheangacha an domhain ina dtromlach (Grosjean, 

1982). D’fhéadfá a rá mar sin gurb é an duine aonteangach atá neamhchoitianta. Is í an 

fhadhb a bhíonn ann ná go minic a bhíonn stádas níos airde nó níos mó cumhachta ag an 

bpobal aonteangach ná ag an bpobal dátheangach i dtír, mar shampla i Sasana, sna Stáit 

Aontaithe, san Astráil, sa Nua-Shéalainn agus sa bhFrainc. Mar san, cé go bhfuil daoine 

dátheangacha ina dtromlach sa domhan, uaireanta ní bhíonn ach cumhacht mionlaigh acu 

(Baker, 2007:186).  

 

Is cinnte go bhfuil sainmhínithe éagsúla ar fáil ar an dátheangachas. Bíonn an saghas áirithe 

dátheangachais ag brath ar chumas an duine dátheangaigh sa dhá theanga. Tá an 

uasinniúlacht ar thaobh amháin a chiallaíonn cumas cothrom i ndá theanga agus ar an dtaobh 

eile tá an íosinniúlacht a chiallaíonn roinnt eolais ar dhá theanga. Is minic a deirtear gurb 

ionann duine dátheangach agus duine go bhfuil dhá theanga ar eolas aige go foirfe. Tacaíonn 
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Bloomfield (1933:55) leis an tuairim seo nuair a deir sé go gciallaíonn dátheangachas, 

“native-like control of two languages” agus gurb ionann é agus inniúlacht dúchasach sa dara 

teanga. Is cur síos den chineál céanna a thugann Oestreicher (1974: 9) air, “complete mastery 

of two different languages without interference”. Is minic a ghlaotar daoine dátheangacha 

cothroma ar na daoine dátheangacha seo. Ach ní sainmhíniú sásúil é seo toisc go bhfágann sé 

an-chuid cainteoirí nach bhfuil “native-like control” acu ar an dá theanga ar lár. Deir Baker 

(2006) gur annamh a bhíonn daoine dátheangacha ar chomhleibhéal i dtaobh a gcumais nó a 

gcuid úsáide sa dá theanga. Admhaíonn Bloomfield (1933:56) é féin go bhfuil deacracht leis 

an sainmhíniú, “Of course, one cannot define a degree of perfection at which a good foreign 

speaker becomes a bilingual: the distinction is relative”.  

 

I gcontrárthacht le sainmhíniú Bloomfield, deir MacNamara (1966) gurb ionann duine 

dátheangach agus aon duine go bhfuil mionchumas acu i gceann amháin de na ceithre 

scileanna teanga, i.e. cluastuiscint, labhairt, léitheoireacht agus scríbhneoireacht i dteanga 

nach í a máthair theanga í. Tá an tuairim chéanna ag Diebold (1964) a ghlaonn 

‘dátheangachas tosaigh’ ar dhaoine dátheangacha le mion-chumas i dteanga eile. Ní 

sainmhínithe oiriúnacha iad seo toisc go gcuireann siad aon duine gur féidir leis/léi cúpla 

focal a rá i dteanga eile san áireamh. Ní éiríonn leis an dá thaobh seo míniú iomlán a 

thabhairt ar an dátheangachas mar gur ábhar fíor-chasta é. Is é an moladh atá ag Baetens 

Beardsmore (1982:4) do thaighdeoirí ná, “Rather than attempting to provide a definition of 

bilingualism…work within a framework of a typology which allows for a clear delimitation of 

the particular area of investigation within a larger field”. Mar san, is gá féachaint ar na 

réimsí éagsúla a bhaineann le coincheap an dátheangachais sula ndíreofar ar an saghas 

dátheangachais a bhaineann leis an staidéar seo.  

 

Is féidir an dátheangachas a phlé i dtaobh an dátheangachais indibhidiúil agus i dtaobh an 

dátheangachais sochaíoch toisc go bhfuil difríocht idir an dátheangachas mar shealúchas 

indibhidiúil agus mar dhá theanga nó níos mó ag feidhmiú laistigh de ghrúpa, pobal, ceantar 

nó tír (Baker, 2006). I dtaobh dátheangachas indibhidiúil, deir Fishman (1967:34), 

“Bilingualism is essentially a characteristic of individual linguistic behaviour”. Soláthraíonn 

an dátheangachas sochaíoch eolas faoi chúlraí agus comhthéacsanna cainteoirí dátheangacha. 

Baineann an dátheangachas sochaíoch le dearcadh sochtheangeolaíoch i leith na sochaí, na 

tíre agus an náisiúin. Sainmhíníonn Aucamp (1926) an dátheangachas mar choinníoll ina 

maireann dhá theanga taobh le taobh i dtír. Déanann an sainmhíniú seo cur síos ar an 
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dátheangachas i gcomhthéacs na hÉireann toisc gur teangacha beo iad an Ghaeilge agus an 

Béarla atá ag maireachtaint taobh le taobh. Glaonn Fishman (1984:39) ‘diglossia’ air, “ … an 

enduring societal arrangement extending at least beyond a three generation period, such that 

two languages each have their secure, phenomenological legitimate and widely implemented 

functions”. Míníonn Baetens Beardsmore (1982:4) go ndíríonn taighdeoirí ar na fórsaí 

teangeolaíochta atá i láthair i bpobal agus ar an gcaidreamh idir teanga agus fórsaí polaitiúla, 

eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha nuair a dhéanann siad iniúchadh ar an dátheangachas 

sochaíoch. Déanfar staidéar ar an gcaidreamh idir an Ghaeilge is an Béarla agus stair na 

hÉireann níos déanaí sa chaibidil seo.   

 

Ar an leibhéal indibhidiúil, déanann Baker (2006) idirdhealú idir cumas teanga agus úsáid 

agus feidhm teanga an duine dátheangaigh. Deir sé go bhfuil a lán réimsí ag baint leis an 

dátheangachas, ar nós cumas, úsáid, cothromaíocht dhá theanga, forbairt, cultúr, 

comhthéacsanna agus dátheangachas toghaí. Baineann cumas le gindátheangachas agus 

gabhdátheangachas. Tagraíonn gindátheangachas do dhaoine dátheangacha a labhrann agus a 

scríobhann sa dá theanga agus tagraíonn gabhdátheangachas do dhaoine dátheangacha atá in 

ann dara teanga a thuiscint nó a léamh ach nach féidir leo í a labhairt nó a scríobh. Maidir le 

haois, baineann dátheangachas comhuaineach le páistí a fhoghlaimíonn dhá theanga ón 

gcliabhán agus dátheangachas seicheamhach le daoine dátheangacha a fhoghlaimíonn teanga 

amháin níos déanaí ná an ceann eile. Baineann an dá shaghas dátheangachais seo leis na 

daltaí a fhreastalaíonn ar scoileanna lán-Ghaeilge in Éirinn. Bíonn meascán ann de dhaltaí a 

fhoghlaimíonn Gaeilge agus Béarla sa bhaile óna dtuismitheoirí agus ina leanaí, foghlaimíonn 

roinnt eile acu Béarla sa bhaile agus Gaeilge ar scoil agus foghlaimíonn cuid eile acu Gaeilge 

sa bhaile agus Béarla sa bhaile. De ghnáth, nuair a chuireann daltaí tús lena gcuid 

bunscolaíochta i nGaelscoil, is é an Béarla teanga dhúchais formhór na bpáistí. Ach bíonn i 

bhfad níos mó éagsúlachta ag baint le páistí na mbunscoileanna Gaeltachta toisc go mbíonn 

an Ghaeilge mar theanga dhúchais ag roinnt acu, an Béarla mar theanga dhúchais ag cuid eile 

acu, tagann roinnt eile ó theaghlaigh ina labhraítear an dá theanga go laethúil agus uaireanta, 

go háirithe le roinnt blianta anuas, go dtagann líon beag dóibh ó theaghlaigh ina labhraítear 

teanga eile freisin. Chomh maith leis sin, baineann dátheangachas le forbairt agus déanann 

dátheangachas ardaitheach cur síos ar an am ina mbíonn an dara teanga ag forbairt agus 

déanann dátheangachas cúlaitheach cur síos ar an am ina mbíonn teanga amháin ag laghdú. 

Dá bhrí san, is deacair sainmhíniú a dhéanamh ar an dátheangachas toisc nach bhfanann 

teangacha an indibhidiúil go deo mar an gcéanna thar tréimhse ama agus áite ach bíonn siad i 
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gcónaí ag athrú (Baker, 2006). Pléifear solúbthacht an dátheangachais i gcomhthéacs an 

aitheantais sa chéad chaibidil eile. 

 

Tá dátheangachas toghaí ann freisin ina ndéanann daoine cinneadh teanga a fhoghlaim i slí 

struchtúrtha nó de réir córais, mar shampla sa seomra ranga. Glaotar dátheangachas scoile nó 

cultúrtha (Skutnabb-Kangas, 1984), dátheangachas tánaisteach (Houston, 1972) agus 

dátheangachas sroichte (Alder, 1977) air seo. I gcontrárthacht, foghlaimíonn daoine 

dátheangacha eile dhá theanga i slí mhí-struchtúrtha gan aon teagasc foirmeálta ar nós páiste 

a fhoghlaimíonn an dá theanga óna t(h)uismitheoirí nó daoine a fhoghlaimíonn teanga eile 

chun feidhmiú go héifeachtach mar gheall ar a gcúinsí, mar shampla imircigh. Glaotar 

dátheangachas nádúrtha (Skutnabb-Kangas, 1984), bun-dátheangachas (Houston, 1972) agus 

dátheangachas inchurtha (Alder, 1977) ar seo. Is mór an méid sainmhínithe atá ar fáil ar an 

dátheangachas agus léiríonn siad go mbaineann sé le cainteoirí le mionchumas go 

huaschumas sa dara teanga. 

 

Baineann dátheangachas leis an gcaidreamh idir teangacha an duine dátheangaigh freisin. 

Glaotar duine dátheangach cothrom ar dhuine go bhfuil an dá theanga ar chomhleibhéal 

aige/aici agus glaotar duine dátheangach ceannasach ar dhuine go bhfuil cumas níos fearr 

aige/aici i gceann amháin den dá theanga. Baineann an caidreamh idir teangacha an duine 

dátheangaigh le dátheangachas feidhmiúil. Is é an sainmhíniú a thugann Baker (2006:5) air ná 

“an individual’s use of their bilingual ability”. Baineann sé leis an am, an áit agus an 

comhluadar ina n-úsáideann daoine an dá theanga (Fishman, 1965). Scrúdaíonn Fishman 

(1965) an comhthéacs ina mbaintear úsáid as gach teanga agus an chúis ina n-úsáidtear í. 

Rinne Dodson (1981) scrúdú ar an gcaidreamh idir teangacha an duine dátheangaigh i 

dtéarmaí tosaíochta. Is féidir le duine dátheangach cinneadh a dhéanamh teanga amháin a 

úsáid in ionad ceann eile ag brath ar a c(h)umas, a t(h)aithí sa teanga agus an comhthéacs ina 

mbaintear úsáid as an teanga. Is féidir le comhthéacs a bheith suimíoch nó dealaíoch. Bhain 

Lambert (1977b) úsáid as na téarmaí ‘dátheangachas suimíoch’ agus ‘dátheangachas 

dealaíoch’ chun cur síos a dhéanamh ar mheon an duine aonair agus an phobail i leith teanga 

faoi leith agus ar an slí ina nglactar le teanga amháin i gcoibhneas leis an teanga eile. Deir 

Baetens Beardsmore (1982:19) go gciallaíonn dátheangachas suimíoch, “the two linguistic 

and cultural entities involved in being bilingual combine in a complementary and enriching 

fashion”. Mar san, níl teannas idir an chéad teanga agus an dara teanga ar leibhéal an tsochaí 

nó in aigne an duine aonair. I gcontrárthacht, tarlaíonn dátheangachas dealaíoch “at the 
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expense of the aptitudes already acquired in the first language and where, instead of 

producing complementarity between two cultural systems, there is competition” (Baetens 

Beardsmore, 1982:19). Is minic a tharlaíonn seo i sochaí ina mbíonn ard-stádas ag teanga 

amháin agus stádas íseal ag teanga eile. D’fhéadfá a rá go raibh a leithéid i gceist in Éirinn 

mar gur tháinig athrú meoin ar fhormhór mhuintir na tíre san naoú haois déag nuair a chas 

siad a ndroim ar theanga na Gaeilge i bhfabhar teanga chumhachtach an Bhéarla. Ceisteoidh 

an staidéar taighde seo meonta Éireannaigh óga i leith a gcuid aitheantais mar dhéagóirí 

dátheangacha agus fiosrófar an bhfuil aon teannas idir a ndá theanga nó an éiríonn leo a ndá 

theanga is a ndá chultúr a thabhairt le chéile go sásúil.     

 

Déanann teangeolaithe idirdhealú idir dhá shaghas duine dátheangach; duine 

comhdhátheangach agus duine dátheangach comhordaitheach. Baineann daoine 

comhdhátheangacha úsáid as a ndá theanga le chéile is ag an am céanna i dtimpeallacht 

foghlamtha. Tá sé de nós acu an dá theanga a mheascadh, mar san, tá an dá theanga spleách 

ar a chéile. Déanann Saville agus Troike (1975:18) cur síos ar dhuine dátheangach 

comhordaitheach nuair a deir siad “he formulates his thoughts first in one language (usually 

his native one) and then goes through a high speed translation process in the second 

language”. I gcontrárthacht, foghlaimíonn an duine dátheangach comhordaitheach a d(h)á 

theanga i dtimpeallachtaí difriúla, de ghnáth, nuair a chuirtear oideachas orthu i dteanga nach 

bhfuil acu sa bhaile. Mar san, foghlaimítear an dá theanga go neamhspleách ar a chéile. 

Cuireann Hornby (1977:5) béim ar thábhacht an chomhthéacs ina bhfoghlaímtear teangacha, 

“the question of whether the languages have been learned in two geographically separate 

cultural contexts may be the variable of prime significance in determining the so-called 

compound-coordinate distinction”.  

 

Chomh maith leis sin, déanann Hornby (1977) an pointe go bhfuil tábhacht ag baint le haois 

an sealúchais toisc go bhfuil seans níos fearr ann go bhfoghlaimíonn daoine dhá theanga sa 

chomhthéacs cultúrtha céanna agus iad ina bpáistí óga ná daoine a fhoghlaimíonn an dara 

teanga ag aois níos sine. Caitheann Saville agus Troike (1975:18) níos mó solais ar an ábhar 

nuair a deir siad, “the co-ordinate bilingual can understand or say things in either language, 

but he may not be able to translate between the languages on a word-for-word basis”. Is fiú 

smaoineamh go bhfuil daoine dátheangacha áirithe (3-5%) in Éirinn ag foghlaim Gaeilge go 

comhuaineach idir mhuintir na Gaeltachta agus teaghlaigh lán-Ghaelacha (Nic Ghiolla 

Phádraig, 1994). Ach tá an chuid is mó de na daoine dátheangacha in Éirinn á foghlaim ar 
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scoil go leanúnach tar éis dóibh an chéad teanga a shealbhú. Is minic a thógtar páistí le dhá 

theanga freisin. Bíonn dátheangachas ilpháirteach i gceist nuair a fhásann páiste suas i dtigh 

ina gcloiseann sé/sí malartú teanga go coitianta. Díríonn an staidéar taighde seo ar dhéagóirí i 

bPoblacht na hÉireann a tógadh le Gaeilge amháin, le Béarla amháin agus leis an dá theanga.  

 

Is gá an difríocht idir mhórtheanga agus miontheanga a chur san áireamh i gcás an 

dátheangachais. Tá an-dhifríocht idir an Ghaeilge agus an Béarla sa chomhthéacs Éireannach. 

Is é an Béarla an mhórtheanga agus an phríomhtheanga labhartha ag formhór na tíre agus níl 

aon bhaol ann go rachaidh sé in éag. Ach is í an Ghaeilge mionteanga na tíre. Is é an 

dátheangachas suimíoch an saghas dátheangachais a chuirtear chun cinn in Éirinn. Aithníonn 

na saineolaithe gurb é seo an staid dhátheangachais is tairbhí gur féidir a bhaint amach (Ó 

Baoill, 1980). Is iad na buntáistí a bhaineann leis an saghas seo dátheangachais ná go mbíonn 

ard-chumas ag an bpáiste sa dhá teanga agus go mbaineann an páiste buntáistí móra 

cogneolaíochta amach toisc go n-éiríonn leis/léi gréasán struchtúir agus cialleolaíochta an dá 

theanga a choiméad scartha óna chéile (Ó Baoill, 1980).  

 

Is cosúil go mbraitheann roinnt mhaith tuismitheoirí in Éirinn le roinnt blianta anuas go 

bhfuil buntáistí ag baint leis an nGaeilge toisc go bhfuil fás ollmhór tagtha ar líon na 

scoileanna lán-Ghaeilge sa tír. Is é an cur síos a dhéanann Baetens Beardsmore (1982:22-23) 

ar an dátheangachas suimíoch ná: “Additive bilingualism is brought about when the society in 

which the individual evolves, attributes positive values to both languages and considers the 

acquisition of a second language as an extra tool for thought and communication”. Ach a 

mhalairt a bhíonn i gceist leis an dátheangachas dealaíoch. Is é a chiallaíonn an saghas seo 

dátheangachais ná go mbíonn teanga amháin ag dul in éag fad is atá teanga eile ag teacht ina 

háit. Bíonn mí-bhuntáistí ag baint leis mar gurb í teanga an bhaile a bhíonn ag dul in éag agus 

gurb í teanga na scoile agus na timpeallachta sóisialta a thagann chun cinn le himeacht ama. 

Mar a mhíníonn Baetens Beardsmore (1982:23):  

 

The situation is present in societies where the sociocultural attributes of one of the 

languages are denigrated at the expense of those of the other, which has a more 

prestigious socio-economically determined status … Subtractive bilingualism accounts 

for the present dwindling in numbers of Welsh speakers in the United Kingdom, the 

decline of Irish in Éire and even the domination of world languages like English and 

French in the former colonial territories.  
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Is léir go mbíonn easaontas ann maidir le sainmhíniú an dátheangachais toisc go mbraitheann 

an sainmhíniú ar an meon atá ag duine i leith teangacha na cruinne. Léiríonn Landon (1983:4) 

an pointe seo go héifeachtach nuair a deir sé:  

 

We are capable of a strange sort of double think over bilingualism. If a child is a fluent 

speaker of English and also happens to be fluent in a socially acceptable language like 

French or German, his bilingualism is considered to be an asset. However if a child is 

not proficient in English, but is able to read/write a language like Punjabi, Yoruba, 

Cantonese or Vietnamese, his bilingualism is considered to be a handicap, recquiring 

compensatory help so that he may acquire English. 

 

Is cosúil go mbíonn easaontas ann toisc go mbaineann coincheap an dátheangachais le cúrsaí 

teangeolaíochta, siceolaíochta, socheolaíochta agus polaitíochta an duine agus an phobail. 

Déanann an staidéar taighde seo iniúchadh soch-chúltúrtha ar mheonta pearsanta déagóirí 

dátheangacha i leith an dátheangachais agus taispeánfar tuairimí na rannpháirtithe níos déanaí 

sa thráchtas. (Déantar cur síos ar fhorbairt cognaíoch is teangeolaíochta an dátheangachais in 

Aguisín 1.)  

 

2.3 An tOideachas Dátheangach 

Tá samplaí den oideachas dátheangach le feiscint ar fud an domhain. Cuireann Mackey 

(1972:150) an pointe seo os ár gcomhair nuair a deir sé nach bhfuil mórán tíortha ann nach 

féidir le duine samplaí éigin d’oideachas dátheangach a aimsiú. Cuireann Mackey (1972:151) 

in iúl go mbaintear úsáid as téarma an oideachais dátheangaigh chun cur síos ar réimse mór 

de shuíomh dátheangacha nuair a deir sé: 

 

Bilingual situation of entirely different patterns have unwittingly been grouped together 

under bilingual schools and used as a basis for research on bilingual education. This is 

partly because the concept of ‘bilingual education’ has been used without qualification 

to cover such a wide range of uses of two languages in education. 

 

Is í an buntuiscint atá le hoideachas dátheangach ná go mbaintear úsáid as dhá theanga nó 

sprioctheanga chun ábhar a theagasc agus a fhoghlaim, mar shampla, “any system of school 

education in which, at any given moment in time and for a varying amount of time, 

simultaneously or consecutively, instruction is planned and given in at least two languages.” 

(Hamers agus Blanc, 1989:189). Beidh an tráchtas seo ag díriú ar an saghas oideachais 

dátheangaigh atá i bhfeidhm i bPoblacht n hÉireann. 
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Rinne Mackey (1972) rangú cuimsitheach ar an oideachas dátheangach. Is iad 

príomhghnéithe an rangaithe seo ná teanga bhaile an fhoghlaimeora, curaclam na scoile, 

teanga an phobail agus stádas agus fuinscean na dteangacha agus na difríochtaí eatarthu. Tá 

an-thábhacht ag baint le teanga bhaile an fhoghlaimeora toisc gur féidir cúig shaghas 

foghlaimeora a rangú; dalta ó theaghlach aonteangach gurb í teanga an bhaile teanga na 

scoile, dalta ó theaghlach aonteangach nach í teanga an bhaile teanga na scoile, dalta ó 

theaghlach dátheangach, teanga na scoile ar cheann acu, dalta ó theaghlach dátheangach, an 

dá theanga in úsáid sa scoil agus dalta ó theaghlach dátheangach, nach teanga na scoile 

ceachtar acu.  

 

Is léir go bhféadfadh an-éagsúlacht a bheith ann i measc daltaí a fhreastalaíonn ar scoileanna 

dátheangacha. Is gá dúinn cuimhneamh go dtagann daltaí na nGaelscolaíochta i bPoblacht na 

hÉireann ó cheantair Ghaeltachta is Galltachta agus ní hí an Ghaeilge teanga dhúchais gach 

páiste. Déantar iniúchadh ar an éagsúlacht seo sa staidéar taighde atá idir lámha sa thráchtas 

seo toisc gur tháinig na déagóirí dátheangacha a ghlac páirt sa staidéar ó chúlraí 

teangeolaíochta éagsúla; daltaí ó theaghlaigh aonteangacha gurb í an Ghaeilge teanga an 

bhaile, an phobail agus na scoile, daltaí ó theaghlaigh aonteangacha gurb í an Béarla teanga 

an bhaile ach gurb í an Ghaeilge teanga an phobail agus na scoile, daltaí ó theaghlaigh 

aonteangacha gurb í an Béarla teanga an bhaile agus an phobail ach gurb í an Ghaeilge teanga 

na scoile agus daltaí ó theaghlaigh dátheangacha gurb iad an Ghaeilge agus an Béarla 

teangacha an bhaile agus gurb í an Ghaeilge teanga an phobail is na scoile. 

 

Ní hamháin go mbíonn foghlaimeoirí éagsula sáite san oideachas dátheangach ach bíonn 

scoileanna dátheangacha éagsúla ann freisin. Braitheann an saghas scoile ar na teangacha a 

úsáidtear chun na hábhair a theagasc. Bíonn scoileanna aon-mheán agus scoileanna dé-mheán 

ann. Tá scoileanna dé-mheán ar fáil sna Stáit Aontaithe ina gcuirtear oideachas ar na daltaí tré 

dhá theanga, mar shampla Béarla agus Spáinnis, ionas go mbeidh siad dátheangach agus 

délitearthach. Tá scoileanna idirnáisiúnta ann ina mhúintear trí teanga thromlaigh, de ghnáth 

an Béarla ionas go mbeidh na daltaí dátheangach agus déchultúrthach. Tá scoileanna teanga 

oidhreachta ann ina ndéantar iarracht an chuid is mó den churacalam a mhúineadh i dteanga 

mhionlaigh an dalta. Is é cuspóir an saghas seo scoile ná go mbeidh na daltaí dátheangach 

agus délitearthach. Tá scoileanna tumaidh ann freisin ina mbaintear úsáid as an dara theanga 

chun an chuid is mó nó páirt den churacalacm a mhúineadh. De ghnáth, éiríonn le daltaí 

tumaidh a bheith dátheangach agus déliteartha.  
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Is scoileanna tumaidh iad na scoileanna Gaeltachta, na Gaelscoileanna agus na hAonaid lán-

Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann. Is scoileanna lán-Ghaeilge iad ina ndéantar an teagasc sna 

hábhair go léir trí mheán na Gaeilge. Díreoidh an staidéar seo ar an tumoideachas. Bíonn 

aidhmeanna difriúla ag cláir dátheangacha. Deir Baetens Beardsmore (1994) gur féidir trí 

shaghas cláir a bheith ann - clár aistrithe, clár cothaithe agus clár saibhrithe. Is í aidhm an 

chláir aistrithe ná na daltaí a chur ag úsáid teanga an thromlaigh sa phobal. Is í aidhm an 

chláir cothaithe ná teanga atá i mbaol a chaomhnú. Is í aidhm an chláir saibhrithe ná 

dátheangachas suimíoch. Baineann an clár cothaithe agus an clár saibhrithe leis na scoileanna 

lán-Ghaeilge toisc gur teanga mhionlaigh í an Ghaeilge agus go gcuirtear béim ar chumas sa 

Ghaeilge agus sa Bhéarla.  

 

Tá tábhacht ag baint le suíomh na scoile freisin. D’fhéadfadh scoil dátheangach a bheith suite 

in áit nach í teanga an cheantair ná an náisiúin teanga an bhaile, gurb í teanga an náisiúin 

teanga an bhaile ach nach í teanga an cheantair í, gurb í teanga an cheantair teanga an bhaile 

ach nach í teanga an náisiúin í, gurb í teanga an cheantair teanga an náisiúin agus teanga an 

bhaile agus nach í teanga an náisiúin teanga an bhaile ach go bhfuil an ceantar dátheangach le 

teanga an náisiúin agus teanga an bhaile in úsáid ann (Breathnach, 1996).  

 

Tá na scoileanna Gaeltachta lonnaithe i gceantair gurb í an Ghaeilge teanga an cheantair, 

teanga an bhaile agus teanga oifigiúil na tíre. Tá na Gaelscoileanna agus na hAonaid lán-

Ghaeilge suite i gceantair gurb é an Béarla teanga an cheantair, teanga an bhaile agus an 

teanga is mó a úsáidtear sa thír. Cé gurb í an Ghaeilge príomhtheanga oifigiuil na hÉireann, is 

é an Béarla, an dara theanga oifigiúil, an teanga is mó a labhraítear. Ní hamháin san ach is é 

an Béarla teanga an bhaile nó an Ghaeilge agus an Béarla teangacha an bhaile do roinnt daltaí 

Gaeltachta. Dá bharr san, bíonn éagsúlacht ag baint le teangacha an bhaile, teanga an 

cheantair agus teanga an náisiúin. Mar a deir Mackey (1972), is gá féachaint ar na gnéithe 

éagsúla a bhaineann leis an dá theanga; fuincsean na dteangacha sa tsochaí, stádas reigiúnda, 

náisiúnta agus idirnáisiúnta na dteangacha agus na difríochtaí idir na teangacha.   

 

Is gá aghaidh a thabhairt ar an déchultúrachas toisc go mbaineann sé leis an dátheangachas. 

Ní mór an comhthéacs cultúrtha ina bhfeidhmíonn teangacha a chur san áireamh. Tugann 

Baetens Beardsmore (1982) le tuiscint go mbíonn an ghné seo mar pháirt den gcuid is mó de 

chláir oideachais dátheangaigh. Deir Skutnabb-Kangas (1987) go bhfuil ceithre ghné 

d’inniúlacht déchultúrtha-eolas, mothúchán, iompar agus feasacht metachultúrtha. Is minic 
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anois go luaitear an déchultúrachas nuair a bhíonn cúrsaí dátheangachais á phlé. Ceistíonn an 

staidéar seo an nasc a dhéanann déagóirí dátheangcha sa 21ú haois idir teanga na Gaeilge 

agus cultúr na hÉireann.      

 

2.4 An Tumoideachas 

Is é is brí le tumoideachas ná oideachas, ina iomláine nó i bpáirt, trí mheán na sprioctheanga. 

Múintear gach ábhar trí theanga shonraithe amháin agus is í an teanga seo teanga thumtha an 

chórais, meán cumarsáide agus teanga oibre na scoile. D’eascair an tumoideachas as Ceanada 

nuair a baineadh triail as an saghas seo oideachais i St Lambert, Montreal i 1965. Ba í an 

aidhm a bhí acu ag an am ná go n-éireoidh leis na daltaí a bheith dátheangach agus 

déchulturthach gan cur isteach ar a gcéad theanga. Thug an triail i St Lambert le tuiscint gur 

éirigh leis na daltaí an aidhm a bhaint amach. Tá múnlaí éagsúla den tumoideachas á 

gcleachtadh go hidirnáisiúnta agus is cur chuige oideachais comónta é a mbaintear leas as ar 

fud an domhain i dtíortha ar nós an Chatalóin, Tír na mBasach, Ceanada, an Astráil, an Nua-

Shéalainn, an Fhionlainn, an Ungáir, Deisceart na hAfraice, an Bhreatain Bheag agus Albain.  

 

Deir Ó hAiniféin (2008:5) gur “gné amháin den chontanam oideachais dátheangaigh atá sa 

tumoideachas ina dtumtar an foghlaimeoir sa sprioctheanga agus atá in úsáid mar theanga 

foghlama an churaclaim go léir”. Dar le Baker et al. (1998), is múnla láidir é an 

tumoideachas san oideachas dátheangach. Tagraíonn Ó hAiniféin (2008:5-7) do 

phríomhthréithe an tumoideachais mar a leagann Johnson agus Swain (1997) amach iad nuair 

a deir sé go mbíonn an dara teanga mar theanga teagaisc na scoile, go leanann an curaclam 

tumoideachais gnáthchuraclam an chéad teanga, go mbíonn tacaíocht láidir do chéad teanga 

an dalta, gur dátheangachas suimíoch atá mar aidhm ag an gclár, gur sa seomra ranga den 

chuid is mó a théann daltaí i ngleic leis an sprioctheanga, go dtosnaíonn na daltaí sa chóras 

leis an leibhéal cumais céanna sa sprioctheanga nó gar dó, go mbíonn na múinteoirí 

dátheangach agus gur scáthán de chultúr áitiúil atá sa seomra ranga (Ó hAiniféin, 2008:5-7).  

 

Tugann Ó Laoire (2005) le fios go dtaispeánann 150 tionscnamh taighde thar 35 bliain go 

bhfuil buntáistí éagsúla ag baint leis an tumoideachas maidir le meoin, oideachas, úsáid agus 

leathnú na teanga sa tsochaí chomh maith le teangacha eile a fhoghlaim. Is fiú taighde a rinne 

Kavanagh a lua mar go léiríonn a thorthaí gur thaispeáin thart ar trí cheathrú de na daltaí ag 

freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge go raibh dílseacht láidir acu do chaomhnú na teanga nuair 
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a chuir siad in iúl gur theastaigh uathu Gaeilge a labhairt sa bhaile dá mba rud é go mbeadh 

páistí acu sa todhchaí (Kavanagh, 1999).  

 

Cuireadh tús leis an tumoideachas i bPoblacht na hÉireann nuair a bunaíodh an Stát i 1922. Is 

é atá i scoil lán-Ghaeilge ná scoil ina mhúintear na hábhair trí mheán na Gaeilge ag an 

mbunleibhéal agus an iar-bhunleibhéal. Tá dhá phríomhshaghas scoileanna lán-Ghaeilge in 

Éirinn. Tá scoileanna Gaeltachta i nGaeltachtaí na tíre chun freastal ar pháistí na Gaeltachta 

agus oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar dóibh. Tá Gaelscoileanna agus Aonaid lán-

Ghaeilge suite i mbailte agus i gcathracha ar fud na tíre chun oideachas tré mheán na Gaeilge 

a chur ar fáil do mhuintir na Galltachta. Cé go bhfuil éagsúlachtaí idir suíomh agus struchtúir 

na scoileanna seo, is í an Ghaeilge a dteanga theagaisc agus chumarsáide. Leanann na daltaí 

sna scoileanna seo an gnáth churaclaim scoile mar atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais 

agu Scileanna. Cuirtear an luath-thumoideachas iomlán i bhfeidhm i mbunscoileanna lán-

Ghaeilge toisc go meastar gurb é an cur chuige is fearr go háirithe maidir le sealbhú na 

sprioctheanga. Ciallaíonn an luath-thumoideachas iomlán cur chuige ina dtumtar an dalta sa 

sprioctheanga ón tús ar feadh tréimhse sonrach chun go sealbhódh sé/sí tairseach leibhéal 

teanga ina féidir leis/léi dul i ngleic go feidhmiúil leis an gcuraclam trí mheán na Gaeilge. 

Déantar iarracht timpeallacht shoch-theangeolaíoch a chur ar bun sa seomra ranga a dhéanann 

aithris ar thimpeallacht na tumtheanga (www.gaelscoileanna.ie, 2013).  

 

Le roinnt blianta anuas, aithníonn an litríocht is an taighde a rinneadh ar an oideachas 

dátheangach go bhfuil níos mó buntáistí ná mí-bhuntáistí ag baint leis don dalta (Féach 

Aguisín 1). D’fhéadfá a rá go bhfuil tionchar na torthaí dearfacha seo le feiscint in Éirinn i 

láthair na huaire. Is léir gur tháinig fás ollmhór ar líon na nGaelscoileanna sa Ghalltacht nuair 

a thógtar faoi deara go raibh 11 bhunscoil agus 5 iar-bhunscoil lán-Ghaeilge ann i 1972 agus 

go raibh 140 bunscoil is 36 iar-bhunscoil ann i 2012 (www.gaelscoileanna.ie, 2013). Tá fás 

ollmhór tar éis teacht ar líon na scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht mar a 

léiríonn líon na ndaltaí, líon na scoileanna i bPoblacht na hÉireann agus líon na scoileanna i 

dTuaisceart na hÉireann (Féach Figiúr 2.1, 2.2 agus 2.3 thíos).  

 

 

 

 

 

http://www.gaelscoileanna.ie/
http://www.gaelscoileanna.ie/
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Figiúr 2.1: Fás ar líon na ndaltaí ag freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge sa Ghalltacht 

 

(www.gaelscoileanna.ie, 2011)     

Figiúr 2.2: Fás ar an nGaelscolaíocht sna 26 contae lasmuigh den Ghaeltacht 

 

(www.gaelscoileannna.ie, 2013 
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Figiúr 2.3: Fás ar an nGaelscolaíocht sna 32 Contae lasmuigh den Ghaeltacht 

 

(www.gaelscoileanna, 2013) 

 

Is dócha go bhfeiceann tuismitheoirí go bhfuil réimse mór buntáistí ag baint leis an 

dátheangachas agus leis an oideachas dátheangach. Déanann Ó Duibhir (2013) cur síos ar na 

buntáistí seo nuair a deir sé: 

 

There are many advantages. The principal one being that they become very fluent and 

get a very good command of Irish, their second language … in a way that is of no cost 

to their first language … It develops their thinking skils. They have the challenge of 

learning a new language and that develops the brain in different ways so it effects 

actually ‘the hard wiring’ of the brain…so they become more flexible thinkers … It’s 

also been shown … (that these children) have a better ability to learn a third or a 

fourth language later on in school (www.gaelscoileanna.ie, 2013). 

 

Tacaíonn Baker (2008) leis an tuairim seo agus cuireann sé béim ar 6 bhuntáiste faoi leith go 

bhféadfadh páistí a bhaint amach - buntáistí an churaclaim, cumarsáide, cultúrtha, 

cognaíocha, carachtair agus airgid. Is léir ó thaighde a rinneadh timpeall an domhain, go 

háirithe sna Stáit Aontaithe, i gCeanada agus le déanaí san Eoraip go bhfuil an-chuid 
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buntáistí ag baint leis an oideachas dátheangach agus an tumoideachas. Taispeánann an 

taighde idirnáisiúnta gur minic a bhíonn sé níos éasca do dhaltaí an tumoideachais an tríú 

agus an ceathrú teanga a fhoghlaim, éiríonn leo a bheith dátheangach, délitearthach agus 

déchultúrthach ag deireadh a gcuid scolaíochta agus bíonn buntáistí smaointeoireachta chomh 

maith le diongbháilteacht féiniúlachta agus buntáistí fostaíochta acu. Cuireann an litríocht 

agus an taighde óna Stáit Aontaithe agus go háirithe ó Cheanada dea-íomhá den oideachas 

dátheangach os ár gcomhair.  

 

Rinne mé trácht ag tosach na caibidle seo den mhíthuiscint a bhíonn ann i measc an phobail 

maidir le coitiantacht an dátheangachais ar fud na cruinne. Is gá don bpobal féachaint ar an 

dátheangachas agus ar an oideachas dátheangach i mbealach difriúil anois. Cuireann Baker 

(2008) casadh nua ar an scéal nuair a cheistíonn sé an saghas oideachais a roghnaíonn 

tuismitheoirí dá bpáistí, “Therefore, is any child not educated bilingually in Ireland being 

disadvantaged?”. Is cosúil go bhfuil meon níos dearfaí ag roinnt de phobal na hÉireann i leith 

na Gaeilge agus an dátheangachais sa 21ú haois.  

 

2.5 An Ghaeilge agus an Córas Oideachais 

Is gá dúinn breathnú ar staid agus stair na Gaeilge i bPoblacht na hÉireann chun an 

dátheangachas is an t-oideachas dátheangach sa thír a thuiscint. Ba mhór an t-athrú a tháinig 

ar stádas na Gaeilge thar na blianta ach go háirithe ó naoú haois déag ar aghaidh. B’iomaí 

cúiseanna a bhí leis na hathruithe seo agus caithfear aghaidh a thabhairt orthu chun scrúdú a 

dhéanamh ar an dátheangachas agus ar an oideachas dátheangach i bPoblcht na hÉireann.  

 

Tháinig athrú meoin ar mhuintir na hÉireann le linn na naoú haoise déag nuair a d’éirigh leis 

an mBéarla lámh in uachtar a bheith aige ar an Ghaeilge. Taispeánann foinsí staire go raibh 

cúiseanna éagsula gur thosnaigh formhór an phobail ag tacú leis an mBéarla. Is léir gurb é an 

Gorta Mór (1845-49) agus an bás is an eisimirce a lean é ceann de na factóir is mó a chur le 

meath na Gaeilge. Tuairiscítear gur tháinig laghdú de dhá mhilliún go leith ar dhaonra na 

hÉireann de dheasca báis agus eisimirce le linn 1846-1851 (Ó Loingsigh, 1975; Wall, 1969). 

Ní haon ionadh go ndeachaigh an Ghaeilge in éag nuair a smaoinímid gur chainteoirí 

Ghaeilge ab ea formhór na ndaoine a chuaigh ar eisimirce mar gurb ionann na pobail ina 

raibh an Ghaeilge fós mar an theanga thromlaigh agus na pobail ba bhoichte is na leochailí ag 

an am. Tuairiscítear go bhfuair thart ar mhilliún duine bás agus go ndeachaigh timpeall 
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milliún eile ar eisimirce le linn thréimhse an Ghorta. Is é a bhí íorónta faoin tréimhse seo ná 

go raibh daonra na tíre tar éis dul i méid ag tús an naoú haois déag agus meastar go raibh níos 

mó cainteoirí Ghaeilge ná mar a bhí ag aon am roimhe san, níos mó ná ceithre mhilliúin (Ó 

Fiannachta, 1974). Ach bhain na daoine seo leis an aicme ba boichte sa thír. Deirtear gur 

thosnaigh teanga na Gaeilge ag dul in éag roimh an Ghorta Mhóir ach is cosúil go raibh 

droch-thionchar ag an eachtra thragóideach thromchúiseach seo ar labhairt na Gaeilge toisc 

gur thosnaigh an daonra a mhair tar éis an Ghorta ag féachaint ar an teanga le súile difriúla. 

Ba ionann teanga na Gaeilge ag an am san dóibh agus an bochtaineacht, an sean-shaol agus 

easpa cumhachta. Ní hamháin gur mharaigh galar an Ghorta muintir na hÉireann ach 

mharaigh sé teanga na ndaoine freisin. Is minic a deirtear gur cosúil go bhfuair duine i ngach 

ceathrar bás le linn an Ghorta, go ndeachaigh duine eile ar eisimirce agus gur bhriseadh 

spiorad na beirte a fágadh (Ó Fiannachta, 1974).  

 

Tar éis an Ghorta, bhí meon difriúil ag na gnáthdhaoine i leith na Gaeilge. Thosnaigh siad ag 

casadh a ndroim ar a dteanga dhúchasach nuair a chonaic siad agus nuair a chuala siad 

ceannairí pholaitiúla na hÉireann ar nós Dónall Ó Conaill ag tabhairt óráide tré mheán an 

Bhéarla. Mheall teanga chumhachtach an Bhéarla iad nuair a léiríodh dóibh gurb é teanga an 

ghnó, trádála agus tráchtála. Ba ionann an Béarla agus cumhacht, dul chun cinn, saibhreas, 

fostaíocht agus todhchaí is saol níos fearr. Deir an litríocht ar chúrsaí teanga gur uirlis 

chumhachtach is ea teanga. Mar a deir Corson (1995:1), “ … language is the vehicle for 

identifying, manipulating and changing power relations between people”. Is léir gur bhain 

cúrsaí cumhachta leis an aistriú ó Ghaeilge go Béarla in Éirinn le linn na 19ú haoise. Chonaic 

muintir na tíre ard-stádas an Bhéarla go hidirnáisiúnta nuair a bhí orthu aghaidh a thabhairt ar 

an eisimirce le linn agus tar éis an Ghorta go tíortha ina labhraíodh Béarla ar nós na Stáit 

Aontaithe, an Astráil agus Sasana. Cuireadh brú ar an bpobal agus iad ina ndaltaí scoile an 

Béarla a fhoghlaim fiú roimh aimsir an Ghorta. Ina theannta sin, bunaíodh córas náisiúnta 

bunscoileanna i 1831 agus cuireadh cosc ar mhúineadh na Gaeilge. Mar a mhíníonn Ó 

hUallacháin (1994:25), “from the outset, the officially accepted means in the national schools 

(1831) was to ban all use of Irish among school children and to punish infringement of the 

ban”. Leanadh leis an bpolasaí seo go dtí deireadh na 1870aidí. Ba mhinic a tugadh buille do 

na páistí dá labhródh siad as Gaeilge ar scoil agus cuireadh pionós ar na múinteoirí dá 

mbeadh siad ag teagasc trí Ghaeilge. Ní hamháin san ach tuairiscítear gur thug tuismitheoirí 

tacaíocht don bpolasaí seo, “the parents have never manifested any disposition that their 

children should cultivate the Irish … They have energetically demonstrated an anxiety that 
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their children should know English” (Royal Commission of Inquiry into Primary Education – 

Ireland, 1890). Thaispeáin an córas oideachais d’aos óg na tíre nach raibh aon tábhachtach ag 

baint lena dteanga dhúchasach féin agus gur cheart dóibh casadh ar an mBéarla dá mba rud é 

gur theastaigh uathu a bheith ullamh don saol oibre in Éirinn nó thar lear. Míníonn Corson 

(1995:7) an cumhacht atá ag oideachas chun meon an phobail a chasadh ó theanga amháin go 

teanga eile, “ … education can routinely repress, dominate, and disempower language users 

whose practices differ from the norms that it establishes”. Is léir go rinneadh an-damáiste don 

teanga agus do mheonta na bpáistí ag an am toisc gur cuireadh brú orthu a dteanga 

dhúchasach, a dteanga náisiúnta agus an teanga a labhair a muintir féin sa bhaile a thréigint. 

 

Chuir éagraíochtaí ar nós The Society for the Preservation of the Irish Language, Conradh na 

Gaeilge agus an Cumann Lúthchleas Gael tús le hathbheochan na Gaeilge ag deireadh na 

naoú haoise déag agus ag tosach an fhichiú haois déag. Chuir na heagraíochtaí seo béim ar 

theanga dhúchasach na tíre. Bunaíodh Conradh na Gaeilge i 1893 agus mar a deir Moore 

(2012:27), “ … the primary objective of this new movement was to go to the country and get 

people speaking Irish again”. Tugadh aitheantas oifigiúil don Ghaeilge sa chóras oideachais 

nuair a cuireadh múineadh na Gaeilge ar chlár na scoileanna náisiúnta agus na 

meánscoileanna i 1878. Leag Conradh na Gaeilge béim ar an dátheangachas mar chuid dá 

pholasaí. Tháinig athrú ar an gcóras oideachais i 1904 nuair a tugadh cead cláir 

dhátheangacha a chur i bhfeidhm sna ceantair Ghaeltachta. Glactar leis gurb é an cinneadh 

seo ceann de na hathruithe ba thábhachtaí a tharla i bpolasaí oideachais i leith teanga na 

Gaeilge roimh bhunú an Stáit. Léirítear tábhacht an chinnidh seo nuair a dhéanann Akenson 

(1973:15) tagairt dó mar “the most important change in educational policy towards the Irish 

language before independence”. Cuireadh tús leis an oideachas dátheangach in Éirinn ag an 

bpointe sin. 

 

Tháinig athrú suntasach ar ról na Gaeilge sa chóras oideachais nuair a bunaíodh an Saor Stát 

nua i 1922. Cuireadh an tumoideachas i bhfeidhm mar chóras éigeantach. Ba é athbheochan 

na Gaeilge príomhchuspóir polasaí an Rialtais ag an am. Bhí an Ghaeilge tar éis dul in éag 

agus an Béarla tar éis dul i méid le linn na naoú haoise déag. Cuireadh an milleán ar an 

gcóras oideachais Gallda a bhí i bhfeidhm roimh bhunú an Stáit. Theastaigh ón Rialtas an tír 

a hath-Ghaelú tríd an gcóras oideachais. Mar a mhíníonn Ó Buachalla (1988:345), “The 

Provisional Government and later the Free State Governments entrusted the Ministry and 

later the Department of Education with the main responsibility in forwarding what was 
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termed ‘The Gaelicising of Ireland’ ”. Mar san, roghnaíodh modh an tumoideachais chun tús 

áite a thabhairt don Ghaeilge. Múineadh na naíonáin tré mheán na Gaeilge agus bhí ar na 

múinteoirí uair a chloig ar a laghad a mhúineadh trí Ghaeilge i ngach rang eile. I 1934, thug 

an Roinn Oideachais faomhadh don mholadh i nDara Clár Náisiúnta na Comhdhála, a 

d’éiligh go múinfeadh gach múinteoirí scoile tré mheán na Gaeilge i ranganna na naíonán, 

mar aon le Stair, Tíreolaíocht, Ceol agus Corpoideachas a mhúineadh trí Ghaeilge i ranganna 

eile (Shiel et al., 2010:1).  

 

Deimhníodh stádas na Gaeilge i mBunreacht na hÉireann 1937: 

Airteagal 8.1 

Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í. 

Airteagal 8.2 

Glactar leis an Sacs-Bhéarla mar theanga oifigiúil eile. 

Airteagal 8.3 

Ach féadfar socrú a dhéanamh le dlí d’fhonn ceachtar den dá theanga sin a bheith ina 

haontheanga le haghaidh aon ghnó nó gnóthaí oifigiúla ar fud an Stáit ar fad nó in aon chuid 

de.   

  

Lean na Rialtais éagsula ar aghaidh ag cur béime ar thábhacht na Gaeilge sa chóras 

oideachais go dtí 1960 nuair a tugadh cead do mhúinteoirí níos mó ama a chaitheamh ar an 

gcaint sa Ghaeilge in ionad an mhúinteoireacht tré mheán na Gaeilge. Eisíodh imlitir 

(0011/1960) i mí Eanáir 1960 ina míníodh do mhúinteoirí go raibh cead acu an t-athrú seo a 

chur i bhfeidhm dá mba rud é gur mheas siad go mbeadh a leithéid níos luachmhaire dá 

ndaltaí. Ba é seo an chéad casadh i bpolasaí teanga ó bhunú an tSaorstáit i 1922. Míníonn Ní 

Fhearghusa (1998) gut thit líon na scoileanna a bhí ag teagasc trí Ghaeilge go tubaisteach sna 

seacaidí go dtí nach raibh ach 11 bunscoil agus 5 iar-bhunscoil sa Ghalltacht ag teagasc trí 

mheán na Gaeilge i dtús na seachtóidí. Tuairiscíonn Ó Riain (1994:51) go raibh go leor 

cúiseanna eile leis an meath ollmhór sin, mar shampla, dúnadh na gColáistí Ullmhúcháin idir 

1960 agus 1964, staidéar MacNamara (1966) ar thionchar na Gaeilge ar pháistí bunscoile, 

curaclam nua bunscoile i 1971 agus deireadh le hoiliúint mhúinteoirí trí Ghaeilge le linn na 

seascaidí.  

  

Leanadh leis an mbéim ar labhairt na Gaeilge sa chóras oideachais nuair a cuireadh deireadh 

leis an scrúdú Teastas Bunscoile scríofa i 1967 agus cuireadh an cúrsa nua Gaeilge, Cúrsaí 
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Comhrá, do na bunscoileanna i bhfeidhm i 1969 (Coolahan, 1981). Ní hamháin san ach 

cuireadh tús leis an mBéaltriail i nGaeilge na hArd Teistiméireachta sna seascaidí freisin. 

Mar a mhíníonn Coolahan (1981:197), “An oral examination in Irish was introduced as part 

of the Leaving Certificate in 1960, accounting for one-sixth of the allocated marks and later 

one quarter”. Is suimiúil gur cuireadh níos mó béime ar an gcaint arís 43 bliain níos déanaí 

nuair a chuaigh daltaí na hArdteistiméireachta 2012 faoi scrúdú nua ina raibh 40% de na 

marcanna ag dul don mBéaltriail, 10% don gcluastuiscint agus 50% don scrúdú scríofa 

(Imlitir 0042/2007). 

 

Ba thuismitheoirí a chur brú ar na Rialtais ó na 1970í ar aghaidh scoileanna lán-Ghaeilge a 

bhunú sa thír. Mar a deir Ó hAiniféin (2008:11), “Gluaiseacht atá curtha ar bun ag 

tuismitheoirí ón talamh aníos”. Bhí éileamh nua ann don Ghaeilge agus don oideachas 

dátheangach. Mar thoradh ar seo, cuireadh tús le scoileanna lán-Ghaeilge a bhunú lasmuigh 

den Ghaeltacht chun oideachas tré mheán na Gaeilge a chur ar fáil do pháistí na Galltachta. 

Cinntíonn fás agus forbairt na scoileanna lán-Ghaeilge meon dearfach thuismitheoirí na 

hÉireann i leith na Gaeilge, i leith an oideachais lán-Ghaeilge agus i leith an oideachais 

dátheangaigh. Is suntasach an t-athrú meoin é seo ó mheon thuismitheoirí na naoú haoise 

déag. Taispeánann Figiúr 2.4 agus Figiúr 2.5 thíos na huimhreacha is déanaí atá againn ar 

líon na ndaltaí a fhreastalaíonn ar bhunscoileanna agus ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge na 

tíre.    

 

Figiúr 2.4: Líon daltaí na mbunscoileanna lán-Ghaeilge 2011-2012 

(www.gaelscoileanna.ie, 2013) 

 

 

http://www.gaelscoileanna.ie/
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Figiúr 2.5: Líon daltaí na niar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge 2011-2012 

(www.gaelscoileanna.ie, 2013) 

 

 

Le roinnt blianta anuas, is é polasaí Rialtais na hÉireann don oideachas dátheangach ná tacú 

le teagasc trí mheán na Gaeilge i scoileanna i gceantair Ghaeltachta agus i scoileanna a 

bhíonn ag teagasc trí mheán na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht (Shiel, 2010:1). Luann an 

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 (2010:11) cuspóir an Rialtais don tumoideachas 

mar a leagadh amach i Ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge 2006 (Rialtas na hÉireann, 

2006:17): 

 

Cuirfear oideachas lán-Ghaeilge ar ardchaighdeán ar fáil do dhaltaí scoile arb é mian a 

dtuismitheoirí/gcaomhnóirí é. Leanfar leis an tacaíocht do Ghaelscoileanna ag leibhéal 

na bunscoile agus déanfar forbairt ar sholáthar lán-Ghaeilge ag leibhéal na hiar-

bhunscoile chun freastal ar éileamh de réir mar is gá. 

 

Aithníonn Curaclam Gaeilge na Bunscoile (1999:3) na cineálacha difriúla scoileanna atá sa 

tír mar tá an curaclam Gaeilge roinnte ina dhá chuid: an chéad chuid do scoileanna T2 

(scoileanna Béarla) agus an dara cuid do scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. Deir an 

Roinn Oideachais go bhfuil an curacalam páistelárnach agus go bhfuil sé bunaithe ar chur 

chuige cumarsáideach (Curaclam Gaeilge na Bunscoile, 1999:2).  

 

Tugann an Roinn Oideachais aitheantas do thábhacht na Gaeilge nuair a thagraíonn an 

curacalam (1999:13) don dátheangachas agus nuair a haithníonn sé buntáistí an 

dátheangachais: 

 

http://www.gaelscoileanna.ie/
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Cabhraíonn an dátheangachas le forbairt chognaíoch agus shóisialta an pháiste. Cuirtear 

ar a c(h)umas dearcadh breise a bheith aige/aici ar an saol. Cuirtear ar a c(h)umas dul i 

ngleic le dhá chóras foclóra, dhá chóras gramadaí agus dhá chóras fuaime. Cabhraíonn 

sé sin leis an bpáiste teacht ar thuiscint dhifriúil ar an saol, mar shampla le smaoineamh 

dibhéirseach, le forbairt coincheapa agus le foghlaim teangacha eile ar ball.   

 

Is gá féachaint siar ar stair casta na Gaeilge i bPoblacht na hÉireann chun tuiscint níos fearr a 

fháil ar mheon an phobail i leith na teanga. Taispeánann stair na Gaeilge sa tír agus sa chóras 

oideachais gur iomaí athruithe a tháinig ar stádas na teanga, go háirithe ón naoú haois déag ar 

aghaidh. Tá na hathruithe seo mar pháirt de stair na hÉireann agus de mhuintir na hÉireann. 

Mar san, caithfear an cúlra a thuiscint sula bpléifear an dátheangachas agus an t-oideachas 

dátheangach i bPoblacht na hÉireann.    

 

2.6 Taighde ar an Dátheangachas in Éirinn 

Ba é an staidéar taighde a rinne MacNamara (1966) ar dhátheangachas agus oideachas 

bunscoile in Éirinn an chéad mhór thaighde a rinneadh ar oideachhas trí mheán na Gaeilge sa 

thír seo. Tharraing a chuid torthaí pictiúr diúltach den dátheangachas in Éirinn agus chuir siad 

leis an droch-phictiúr a léirigh an-chuid taighde idirnáisiúnta ar an dátheangachas ag an am 

(Féach Aguisín 1). Ní hamháin gur léirigh torthaí MacNamara íomhá dhiúltach den 

scolaíocht lán-Ghaeilge a cuireadh ar dhaltaí gurb é an Béarla a máthair theanga ach dúirt sé 

gur thaispeáin torthaí a staidéir an damáiste a bhí á dhéanamh do dhaltaí na Gaeltachta. Is gá 

torthaí MacNamara a lua toisc go raibh tionchar chomh tábhachtach san acu ar an 

dátheangachas agus ar an oideachas dátheangach in Éirinn. Ceistíonn Cummins (1977) torthaí 

MacNamara mar go ndearna a staidéar comparáid idir daltaí a bhí ag foghlaim Béarla mar 

chéad theanga ar leagan Béarla de thriail réiteach fadhbanna le daltaí a bhí ag foghlaim 

Gaeilge mar dhara theanga ar leagan Gaeilge den triail. Cuireann Cummins pointe suntasach 

chun cinn anseo toisc go gcuireann sé béim ar theanga na trialach agus ar an tábhacht a 

bhaineann le cúlra na bpáistí agus tacaíocht a dtuismitheoirí maidir leis an oideachas 

dátheangach freisin.  

 

Is léir ó thaighde a rinne Cummins (1997) é féin ar na leibhéil léitheoireachta a bhaineann 

daltaí a fhreastalaíonn ar scoileanna trí mheán na Gaeilge agus trí mheán an Bhéarla amach 

go mbíonn meonta éagsúla ag tuismitheoirí i leith na Gaeilge. Tugann a staidéar le tuiscint go 

raibh éagsúlacht ag baint le dearcadh na dtuismitheoirí sna scoileanna Béarla i leith na 

teanga. Ceapann Cummins go raibh roinnt de na daltaí a ghlac páirt i staidéar MacNamara 
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(1966) ag foghlaim trí Ghaeilge gan tacaíocht óna dtuismitheoirí agus nach raibh meon 

dearfach i leith na Gaeilge le feiscint sa bhaile. Aithnítear an nasc idir stádas soch-

eacnamaíoch agus léitheoireacht sa lá atá inniu ann mar go bhfuil fianaise láidir ann ón 

taighde chun é a dheimhniú. Mar a mhíníonn Shiel et al. (2010:3), “Anseo in Éirinn, 

deimhníonn staidéar ar léitheoireacht Bhéarla i mbunscoileanna (Eivers et al., 2005; Eivers et 

al., 2010) go n-ardaíonn an ghnóthachtáil sa léitheoireacht Bhéarla de réir mar a ardaíonn an 

stádas socheacnamaíoch (bunaithe ar ghairmeacha tuismitheoirí nó ar a leibhéal oideachais)”. 

Ba léir gur chruthaigh taighde MacNamara íomhá dhiúltach den oideachas dátheangach is de 

scoileanna lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann agus go raibh tionchar ag a thorthaí ar 

mhuintir na hÉireann i leith an dátheangachais. Mar a mhíníonn Cummins (CNCM, 2007: 

Traic 20-34): 

 

MacNamara was this black cloud over Gaelscoileanna back in the sixties and seventies 

because his survey, which was a massive survey, and one that he obviously deserves a 

lot of credit for having done, was a national study of Gaelscoileanna. What he found, 

what he claimed he found was that Irish Medium schools were having a negative effect 

on English … In actual fact … when you look at his data based on a national sample 

shows, that there are no costs in terms of overall English development …  

 

Thug Ó Domhnalláin (1978) faoi deara go raibh laigí áirithe ag staidéar MacNamara freisin. 

Is gá cuimhneamh nach raibh taithí ag na daltaí Éireannacha a ghlac páirt i staidéar 

MacNamara dul faoi scrúdú dá leithéid. Is léir gur tharraing MacNamara pictiúr dubh 

diúltach den oideachas dátheangach in Éirinn agus go ndeachaigh roinnt mhaith blianta thart 

sular dtaispeánadh do phobal na hÉireann go bhfuil buntáistí ag baint leis an oideachas lán-

Ghaeilge. 

 

Tá níos mó suime ag taighdeoirí staidéar a dhéanamh ar ábhar an dátheangachais i bPoblacht 

na hÉireann le roinnt blianta anuas toisc go bhfuil earnáil na nGaelscolaíochta faoi bhláth i 

láthair na huaire. Tá staidéar déanta ag Ó Duibhir ar Ghaeilge labhartha daltaí bunscoile i 

nGaelscoileanna (2009), meonta is spreagadh daltaí na nGaelscolaíochta i leith na Gaeilge 

(2010a), scileanna béil agus litearthachta daltaí sa Ghaeilge (2010b) agus ar mheonta daltaí 

an tumoideachais i leith úsáide a sprioctheanga (2011). Bhíodh sé de nós ag taighdeoirí eolas 

a bhailiú faoi scileanna labhartha, léitheoireachta agus litearthachta na ndaltaí na 

nGaelscolaíochta (Cummins, 1977; MacNamara, 1966; Ó Duibhir, 2010b). Bhí gá leis an 

taighde seo mar go raibh tuismitheoirí ag iarraidh a bheith eolach faoi na buntáistí is na mí-

bhuntáistí, na himpleachtaí is na féidearthachtaí éagsúla a bhaineann leis an Ghaelscolaíocht. 
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Bhí béim ar an taighde a rinneadh sa thír seo ar thionchar an oideachas trí mheán na Gaeilge 

ar pháistí. Cuireadh béim ar na himpleachtaí acadaúla is cognaíocha. Ba mhinic a cuireadh 

scileanna is cumas acadúla daltaí na nGaelscolaíochta i gcomparáid le daltaí na scoileanna 

Béarla chun tuiscint a fháil ar an tionchar a bhíonn ar an tumoideachas ar an bpáiste 

(Cummins, 1977).  

 

Cé go ndearna staidéar Cummins (1977) iniúchadh ar chumas léitheoireachta páistí bunscoile 

i scoileanna lán-Ghaeilge agus i scoileanna Béarla, chuir sé béim ar an tábhacht eolas a 

bhailiú faoi mheonta na dtuismitheoirí freisin. Bhailigh sé eolas i bhfoirm ceistneora ó 

thuismitheorí na ndaltaí a bhí ag freastal faoi a meonta i leith na Gaeilge, faoi a gcumas sa 

theanga agus faoin méid Gaeilge a labhair siad sa bhaile. Thug Cummins le tuiscint gur ghá 

smaoineamh go mbíonn tionchar ag comhthéacs polaitiúil agus cultúrtha an taighde ar an 

eolas a bhailítear. Is minic a dhéantar staidéar fós ar chumas daltaí sa Ghaeilge labhartha is 

scríofa agus cuirtear cumas daltaí na scoileanna Béarla i gcomparáid le cumas daltaí na 

scoileanna lán-Ghaeilge (Walsh, 2007). Ach is fiú a lua go mbailíonn taighde, ar nós staidéar 

Walsh (2007) ar chruinneas na Gaeilge sna hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge, eolas faoi 

chúlra teanga na ndaltaí a ghlacann páirt sna staidéir chun tuiscint níos doimhne a fháil ar 

chumas na ndaltaí sa Ghaeilge.  

 

Tá cur chuige soch-chultúrthach ag an taighde ar an dátheangachas in Éirinn le roinnt blianta 

anuas toisc go bhfuil níos mó taighdeoirí ag bailiú eolais ó daltaí na nGaelscolaíochta faoi a 

meonta is a dtuairimí i leith na teanga, an dátheangachais agus an oideachais dátheangaigh 

(Murtagh, 2007; Ní Chasaide & Regan, 2010; Nic Ghiolla Phádraig, 2001; Ó Duibhir, 

2009/2010a). Cé go bhfuil an staidéar taighde atá idir lámha agam anseo ag díriú ar iar-

bhunscoileanna lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann, is léir go bhfuil an taighde i 

dTuaisceart na hÉireann ag dul an treo céanna fresisin (Wright & Scullion, 2007). Tugann an 

taighde seo ar fad tuiscint dúinn ar an tionchar a bhíonn ag an tumoideachas ar mheonta agus 

ar thuairimí na ndaltaí i leith teanga na Gaeilge. Taispeánann torthaí taighde Uí Dhuibhir 

(2009) mar shampla, go bhfuil meon agus spreagadh an-dhearfach ag daltaí na 

nGaelscolaíochta i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart na hÉireann. Ní hamháin san 

ach léiríonn torthaí a thaighde gur fhactóirí inspreagtha tábhachtacha is ea iad múinteoirí, 

tuismitheoirí agus an Ghaeilge mar shiombail aitheantais (Ó Duibhir, 2009:115). Is é cuspóir 

an staidéir taighde atá idir lámha agam anseo ná cur leis an eolas a bailíodh ar an 

dátheangachas i bPoblacht na hÉireann go dtí an pointe seo trí shúil soch-chúltúrtha a 
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chaitheamh ar an gchoincheap ionas gur féidir linn tuiscint níos doimhne a fháil ar mheonta 

daltaí dátheangacha i leith na Gaeilge agus an dátheangachais sa 21ú haois.          

 

2.7 Conclúid 

Is deacair an dátheangachas a shainmhíniú toisc gur feinimeán coimpléiseach agus domhanda 

é a bhaineann leis an ábhar conspóideach de theangacha i dteagmháil lena chéile. Thug an 

chaibidil seo tuiscint gur mór an méid sainmhínithe atá ar fáil ar an dátheangachas. Is léir go 

gclúdaíonn ábhar an dátheangachais réimse chumais an-leathan ón duine atá in ann cúpla 

focal a labhairt i dteanga eile go dtí an duine atá líofa sa dhá theanga. Thug an chaibidil seo 

tuisicnt ar na cineálacha dátheangachais éagsúla atá ann agus ar na cláir oideachais 

dátheangaigh difriúla a chuirtear ar fáil do pháistí timpeall an domhain. Cuireadh béim ar an 

tumoideachas chun tuiscint a fháil ar an saghas oideachais dátheangaigh atá i bhfeidhm in 

Éirinn. Rinneadh athbhreithniú ar an taighde a bailíodh ar an dátheangachas agus ar an 

oideachas dátheangach in Éirinn ó aimsir MacNamara (1966) go dtí an lá atá inniu ann.  

 

Tabharfaidh an chéad chaibidil eile aghaidh ar choincheap an aitheantais agus pléifear an t-

aitheantais i gcomhthéacs an dátheangachais. Aithníonn an litríocht (Baker, 2006) gur deacair 

sainmhíniú a dhéanamh ar an dátheangachas toisc nach bhfanann teangacha an indibhidiúil 

go deo mar an gcéanna thar tréimhse ama agus áite mar bíonn siad i gcónaí ag athrú. 

Míneoidh an chéad chaibidil eile gur fíor an ráiteas seo i leith an aitheantais freisin.    
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Caibidil 3 

 

 

 

Aitheantas 

 

 

 

Do shiúl sé liom an mhaidin sin, 

Ár mbeirt ar aon chosán, 

Ag siúl ar ais sea tuigeadh dom, 

Chonaic rian a chos sa láib … 

 

Níor saolaíodh mé gur cailleadh é, 

Is mó mé i mise amháin, 

Cailltear le gach focal mé, 

Ach éiríonn le gach anáil, 

 

An mé nua sin a leanann mé 

Go gcomhlíontar mise amháin; 

Scata a scrí’ na ranna seo, 

Duine as gach anáil 

 

(Ó Ríordáin, 1964). 
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3.1 Réamhrá 

Ba mhaith liom tús a chur le mo phlé ar ábhar an aitheantais tríd díriú ar fhocail fhileata an 

Ríordáinigh sular dtabharfaidh mé aghaidh ar an litríocht. Roghnaigh mé línte óna dhán 

“Rian na gCos” (1964) mar creidim go n-éiríonn leo croí lár an staidéir, an thráchtais agus na 

caibidle seo a mhúscailt. Tarraingíonn focail an Ríordáinigh pictiúr de chastacht agus 

solúbhthacht aitheantais an duine dátheangaigh. Ní hamháin sin ach osclaíonn a chuid 

filíochta doras a ligeann dúinn tuiscint a fháil ar mheon an Éireannaigh dátheangaigh i leith a 

chuid aitheantais. Is gá dúinn cuimhneamh gur tógadh an Ríordánach le Gaeilge agus le 

Béarla i gceantar Breac-Ghaeltachta mar a tógadh líon mór de rannpháirtithe an staidéir seo. 

Maíonn Ó Tuama (1995:28) go mothaíonn an Ríordánach idir dhá chomhairle faoi a chuid 

aitheantais mar thoradh ar a “psychological make-up”. Is fiú machnamh a dhéanamh ar an 

téarma seo agus cuimhneamh air le linn an tráchtais seo mar gur ghá dúinn smaoineamh go 

bhfuil b’fhéidir cosúlachtaí idir “psychological make-up” an Ríordáinigh agus na déagóirí 

dátheangacha a ghlac páirt sa staidéar taighde seo. Cuireann filíocht Uí Ríordáin in iúl dúinn 

go mbíodh sé idir dhá chomhairle faoi a chuid aitheantais agus mar a mhíníonn Ó Tuama 

(1995) is léir go bhfuil neart contrárthachtaí le feiscint ina chuid filíochta idir an an duine féin 

agus an frith-dhuine féin, an taobh istigh agus an taobh amuigh, solas agus dorchadas, an 

taobh príobháideach agus an taobh poiblí agus ar deireadh idir teanga na Gaeilge agus teanga 

an Bhéarla. Caitheann an Ríordánach súil ar ábhar casta an aitheantais agus an duine féin 

nuair a mhaíonn sé go bhfuil níos mó ná duine amháin i ngach duine sa líne thuas, “is mó mé 

i mise amháin”. Is fiú anois smaoineamh ar nádúr solúbhtha agus iolrach an aitheantais agus 

an coincheap á phlé againn sa chaibidil seo.   

 

Déanann an chaibidil seo iarracht coincheap an aitheantais a shainmhíniú. Déantar plé ar 

réimsí éagsúla a bhaineann leis an aitheantas, aitheantas náisiúnta agus comhaitheantas. 

Breathnaítear ar shaothair na dteoiricithe ar an ábhar agus déantar athbhreithniú ar an taighde 

idirnáisiúnta a rinneadh ar choincheap an aitheantais i gcomhthéacs an dátheangachais. 

Dírítear ar dhéagóirí agus iad gafa le próiseas dúshlánach de chruthú an aitheantais. Chomh 

maith le san, scrúdaítear coincheap na teanga agus an chultúir agus cultúr na scoile san 

áireamh.  
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3.2 An tAitheantas 

 

3.2.1 Coincheap an Aitheantais 

Is ábhar casta é an t-aitheantas. Déanann coincheap an aitheantais iarracht ceist bhunúsach an 

tsaoil a fhreagairt, ‘Cé hé mise?’ Cé gur cheist fíor-bhunúsach í an cheist seo, is léir gur ceist 

dhomhain í freisin. Is minic a chuireann muintir na cruinne an cheist seo orthu féin agus is 

cosúil go bhfuil teoiricthe ag iarraidh na ceiste seo a fhreagairt le blianta anuas. Is é an 

sainmhíniú a thugtar ar aitheantas san fhoclóir ná: 

 

1. The fact of being who or what a person or thing is 

 The characteristics determining who or what a person or thing is 

 [as modifier] (of an object) Serving to establish who the holder, owner, or 

wearer is by bearing their name and often other details such as a signature or 

photograph 

2. A close similarity or affinity 

                                                          (www.oxforddictionaries.com, 2013). 

 

De réir Giddens (1991:29) is í an tuiscint ghineáralta atá ag an gcoincheap ná, “identity 

relates to the understandings people hold about who they are and what is meaningful to 

them”. Tá méadú tagtha ar an taighde a dhéantar ar ábhar an aitheantais le roinnt blianta 

anuas. Chuir scríbhneoireacht Erik Erikson sna 1950í agus 1960í béim ar fhorbairt aitheantais 

agus ar aitheantais ag uair na cinniúna. Tháinig staidéir tábhachtacha chun cinn sna 1980í ina 

díríodh ar ghnéithe teangeolaíochta an aitheantais (Gumperz, 1982; Keller, 1985; Le Page & 

Tabouret-Keller). Lean an taighde ar aghaidh sna 1990í agus ó shin le saothair ar nós 

Kroskrity (1993; 2000) agus Block (2006) ar theangacha agus aitheantas. Mar a deir Jenkins 

(2004:8): 

 

‘identity’ became one of the unifying themes of social science during the 1990s, and 

shows no signs of going away. Everybody has something to say:  anthropologists, 

geographers, historians, philosophers, political scientists, psychologists, sociologists … 

Identity, it seems, is bound up with everything from political asylum to credit card theft. 

And the talk is about change, too: about new identities, the return of old ones, the 

transformation of exisiting ones.    

 

Is léir gur ábhar casta é an t-aitheantas go bhfuil mórán sainmhínithe ag baint leis. Mar a deir 

Steph Lawler (2008:2), “it is not possible to provide a single, overarching definition of what 

it is, how it is developed and how it works. There are various ways of theorising the concept, 

each of which develops different kinds of definition”. Tá brí faoi leith ag baint leis an bhfocal 

http://www.oxforddictionaries.com/
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‘aitheantas’ toisc go dtagann bunús an fhocail ó dheireadh na 16ú haoise déag ón Laidin idem 

a chiallaíonn ‘same’ (www.oxforddictionaries.com, 2013). Dá bharr san, tá ceangal idir 

aitheantas agus a bheith ‘mar an gcéanna’ le rud eile. Is cosúil go mbaineann aitheantas le 

cosúlachtaí agus difríochtaí idir dhaoine agus rudaí, “Identity involves not only ‘sameness’ 

but by extension ‘otherness’. In knowing who we are like we also know who we are not like, 

and this sense of identity is dependent to some extent on an understanding of boundary where 

that with which we identify stops” (Gubbins agus Holt, 2002:2).  

 

Aithníonn Cronin agus Ó Cuilleanáin (2003) an smaoineamh seo i gcomhthéacs na hÉireann 

nuair a mhaíonn siad go dtuigimid ár gcuid aitheantais féin nuair a fheicimid é i súil an duine 

eile. Is féidir le cosúlacht agus difríocht athrú thar ama nó fanacht díreach mar atá ag brath ar 

an áit agus ar an am. Pléadh an t-ábhar seo i gCaibidil 2 i gcomhthéacs an dátheangachais 

nuair a léiríodh gur féidir le staid dátheangach an duine athrú le linn a shaoil ag brath ar athrú 

áite agus ama. Is coincheap solúbtha sealadach é an t-aitheantas a bhíonn de shíor ag athrú le 

linn saoil an duine ag brath ar an áit, am, comhluadar agus meon an duine féin. Tógann agus 

athógann daoine a gcuid aitheantais ag brath ar na daoine eile atá ina gcomhluadar. Aithníonn 

daoine na cosúlachtaí agus na héagsúlachtaí eatarthu féin agus daoine eile ina dteannta. 

Tógann daoine a gcuid aitheantais chun a bheith cosúil le nó éagsúil ó dhaoine eile. Dá bharr 

san, baineann aitheantas le: 

 

the ways in which individuals and collectivities are distinguished in their social 

relations with other individuals and collectivities. It is the systematic establishment and 

signification, between individuals, between collectivities, and between individuals and 

collectivities, of relationships of similarity and difference (Jenkins, 2004:4). 

 

Is léir go mbaineann aitheantas leis an tuiscint atá ag daoine orthu féin agus ar dhaoine eile.  

 

Is minic a chruthaítear teannas idir aitheantais toisc go sainmhínítear é i dtéarmaí aitheantais 

eile, “Identities rely on disidentification as well as identification, and so are oppositional, 

sometimes resulting in tension between identities and exclusion of what they are not” 

(Hopkins, 2010:6). Baineann ábhar an aitheantais leis an sochaí. Is minic a bhaineann cúrsaí 

aitheantais le deighilt éagsúla a bhíonn sa tsochaí ar nós aois, inscne, gnéasacht, aicme, 

cumas/mí-chumas agus cine/eithneachas. Cruthaítear aitheantais trí chaidrimh shóisialta agus 

nósanna is iompar laethúla dhaoine. Ní mór dúinn cuimhneamh i gcónaí go mbaineann sé le 

gach duine daonna. Aithníonn Lawler (2008) go bhfuil gach duine difriúil ach ceistíonn sí 

http://www.oxforddictionaries.com/
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bunús na difríochta seo. Dar léi, tarlaíonn an difríocht seo trí idirghníomhaíocht sóisialta. 

Molann Lawler dúinn staidéar a dhéanamh ar fhorbairt an aitheantais trí phroiséas gníomhach 

is sóisialta na scéalaíochta chun tuiscint a fháil ar chruthú aitheantais mar phroiséas soch-

chultúrtha. Baineann daoine úsáid as cuimhní, taithí is tuiscintí agus iad ag insint scéalta. Tá 

gné den mhodh seo mar pháirt den staidéar taighde atá idir lámha anseo toisc gur iarradh ar 

na rannpháirtithe cur síos a dhéanamh ar eachtraí a tharla dóibh ina gceistíodh a gcuid 

aitheantais chomh maith le scéalta a insint a bhain lena saoil mar dhaoine óga dátheangacha.  

 

Is rud gníomhach é an t-aitheantas. Ní hé go mbíonn sé ann mar rud ach bíonn ort é a thógaint 

(Jenkins, 2008:17). Lorgaíonn agus aithníonn daoine cosúlachtaí is difríochtaí eatarthu féin 

agus daoine eile. Cuireann daoine iad féin le daoine is grúpaí áirithe. Luann Jenkins 

(2008:17) an pointe seo ina shainmhíniú ar choincheap an aitheantais: 

 

 to classify things or persons: 

 to associate oneself with, or attach oneself to, something or someone else (such as a 

friend, a sports team or an ideology).  

 

Tagraíonn aitheantas d’indibhidiúlacht agus do phearsanacht an duine. Baineann daoine úsáid 

as aitheantas chun tuiscint a fháil orthu féin agus ar na cosúlachtaí is na difríochtaí idir daoine 

eile agus iad féin. Mar a deir Woodward (1997:1), “identity gives us an idea of who we are 

and how we relate to others and to the world in which we live”. Tugann an litríocht ar 

aitheantas le fios go bhfuil sé éasca ach deacair freisin aitheantas a bhaint amach. Is léir seo i 

gcomhthéacs an dátheangachais ina mbíonn ar dhaoine dátheangacha aghaidh a thabhairt ar 

phróiseas dúshlánach ina mbíonn orthu déileáil le dhá theanga, dhá chultúr agus na 

haitheantais a bhaineann leo. Is gá dúinn a thuiscint go mbíonn níos mó ná aitheantas amháin 

ag gach duine. Mar a mhíníonn Lawler (2008:3): 

 

No one has only one identity, in the sense that everyone must, consciously or not, 

identify with more than one group, one identity, This is about more than combining 

multiple identities in an ‘additive’ way … Different forms of identity, then should be 

seen as interactive and mutually constitutive, rather than ‘additive’. They should also 

be seen as dynamic.   

 

Is suimiúil go mbaineann Skeggs (2004) úsáid as an téarma ‘inscriptions’ chun coincheapa na 

haicme, an aitheantais agus an chultúir a phlé ina saothar Class, Self, Culture. Bunaíonn sí a 

teoiricí ar scríbhinní Foucault (1979) agus Bourdieu (1987) ar chúrsaí aicme agus cumhachta. 
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Maíonn Skeggs (2004:12-13) go mbaineann daoine úsáid as inscríbhinní ar nós cine, aicme 

agus inscne chun daoine eile a lonnú go sóisialta, “Inscription is established through marking 

the value of particular bodies”. Tugann sí le fios go mbaineann inscríbhinní le cúrsaí aicme 

mar déanann daoine iarracht úsáid a bhaint astu chun aitheantais a chruthú dóibh féin agus do 

dhaoine eile. Aithníonn daoine cosúlachtaí agus difríochtaí eatarthu féin agus baill eile dá 

sochaí agus lonnaíonn siad a chéile bunaithe ar an gcuma fhisicúil atá orthu, an teanga a 

labhraíonn siad agus na héadaí a chaitheann siad. Míníonn Skeggs (2004:14) go mbaineann 

‘luach’ leis an bpróiseas seo, “The way value is marked on bodies and read, or a perspective 

taken, is central to the relationship that can be made between people and groups”. Is léir go 

bhfuil nasc idir inscríbhinní agus ábhar casta an aitheantais toisc gur modh eile atá ann chun 

aitheantas sóisialta an duine a lonnú sa sochaí.  

 

Bíonn nasc idir aitheantais éagsúla an duine agus trasnaíonn siad ar a chéile. Ardaíonn 

Jenkins (2008:17) nádúr iolrach agus solúbtha an aitheantais nuair a mhíníonn sé “One’s 

identity-one’s identities, indeed, for who we are is always multi-dimensional, singular and 

plural - is never a final or settled matter”. Taispeánann an ráiteas seo gur ghá dúinn 

smaoineamh ar aitheantas an duine i dtéarmaí iolracha mar gur féidir le duine aitheantais 

éagsúla a bheith acu agus is féidir leo athrú freisin ag brath ar an áit, am, comhluadar agus 

teanga.  

 

3.2.2 Erikson: Teoiricí an aitheantais  

Is fiú staidéar a dhéanamh ar shaothair Vygotsky (1978) agus Erikson (1964, 1968) ar 

aitheantas agus cruthú aitheantais. Tá teoiricí síocanailíseach ar fáil ó Erikson (1964, 1968) ar 

an gcoincheap. Cuireann Vygotsky agus Erikson béim ar thábhacht acmhainní chultúrtha 

agus stairiúla i bhfeidhmiú an duine indibhiúil (Penuel & Wertsch, 1995). Thóg Erikson a 

shainmhíniú ar aitheantas ar iasacht ó William James, “a subjective sense of an invigorating 

sameness and continuity” (Erikson, 1968:19). Déanann Erikson (1968:20) tagairt do Freud 

agus óráid a rinne sé mar gheall ar a aitheantas Giúdaigh ina mhol Freud gan smaoineamh ar 

an aitheantas i dtéarmaí pearsanta amháin ach i dtéarmaí cultúrtha freisin. Deir Erikson 

(1968:21-22) go gcuireann caint Freud i gcuimhne dúinn, “one person’s or group’s identity 

may be relative to another’s, and that the pride of gaining a strong identity may signify an 

inner emancipation from a more dominant group identity”. Maidir le daoine óga, dúirt 

Erikson (1968:132), “young people can become remarkably clannish, intolerant, and cruel in 

their exclusion of others who are ‘different’ in skin color or cultural background”. Rinne 
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Erikson (1964, 1968) argóint go minic go dtagann néaróis nó fiú paiteolaíocht ar dhuine 

muna éiríonn leo réiteach éigin a fháil ar a gcuid aitheantais. Is suimiúil gur minic a 

thuairiscítear go mbíonn daoine dátheangacha i mbaol a leithéid, mar shampla tugann Adler 

(1977:40) rabhadh dúinn faoi thionchar an dátheangachais ar phearsantacht is ar intinn an 

duine nuair a deir sé “bilingualism can lead to split personality and at worst, to 

schizophrenia”. Baineann Pavlenko (2006) úsáid as an téarma ‘linguistic schizophrenia’ chun 

cur síos a dhéanamh ar fhadhb an duine dátheangaigh agus iad ag iarraidh déileáil le dhá 

aitheantas nach bhfuil comhoiriúnach. Cuireann sé in iúl dúinn go mbíonn tagairtí do 

scitsifréine le feiscint i machnaimh dhaoine dátheangacha. Mar san, is léir go mbíonn ar an 

déagóir dátheangach aghaidh a thabhairt ar an bpróiseas dúshlánach ina mbíonn orthu 

foghlaim conas marachtaint le dhá theanga agus dhá aitheantas a bhíonn de shíor ag athrú.   

 

Maidir le cruthú an aitheantais, díríonn Erikson ar thrí fhearannas - dílseacht, idé-eolaíocht 

agus obair. Baineann an cuardach do fhearannas lena bheith dilís do ghrúpa dhaoine agus do 

smaointí go bhfuil duine in ann muinín a bheith acu astu (Erikson, 1968). Déanann ógánaigh 

cinneadh cad a bheidh said dílis do agus iad ag iniúchadh a gcuid aitheantais. Bíonn baint ag 

an idé-eolaíocht leis na daoine agus na smaointí a roghnaíonn siad i dtaobh cúrsaí oibre. Deir 

Penuel agus Wertsch (1995:88), “the choice of career becomes wrapped up in the larger need 

for coherence and sameness that defines identity”. Cuireann Erikson (1968) in iúl go 

dtarlaíonn uair na cinniúna i bpróiseas an chruthú aitheantais i rith thréimhse na hógántachta. 

Tugann teoiricí Erikson ar aitheantas agus cruthú aitheantais eolas dúinn ar an bpróiseas 

dúshlánach ina dtugann daoine dátheangacha faoi agus iad ag roghnú aitheantais.  

 

3.2.3 Vygotsky: ‘Mediated Activity’ 

Baineann Vygotsky (1978:54-55) úsáid as an téarma ‘mediated activity’ chun sainmhíniú a 

thabhairt ar oibriú comharthaí agus uirlisí sa domhan sóisialta. Rinne sé cur síos ar ‘uirlisí’ 

mar oibritheoirí atá suite go seachtrach a fheidhmíonn agus a athraíonn sa domhan 

seachtrach. Déanann uirlisí Vygotsky cur síos ar ghníomhaíochtaí an duine ar an domhan 

agus sa domhan. Déanann comharthaí cur síos ar ghníomhaíochtaí an domhain laistigh den 

duine. Chuir Vygotsky (1978:6-7) béim ar sholúbhthacht agus neamhchinnteacht ‘mediated 

activity’ nuair a dúirt sé “all phenomena must be studied as processes in motion and in 

change”. Ní hamháin san ach aithníonn saothair Vygotsky tábhacht an tsochaí agus an 

chultúir i gcruthú an aitheantais “the mechanism of individual developmental change is 

rooted in society and culture” (Vygotsky, 1978:7).  
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Feidhmíonn teanga mar chomhartha tábhachtach den aitheantas. Soláthraíonn teangacha na 

téarmaí ina gcruthaítear agus ina socraítear aitheantais (Pavlenko & Blackledge, 2004). 

Creideann Vygotsky go ndéantar idirghbháil ar ghníomhaíocht daonna le huirlisí agus 

comharthaí. Déantar idirghabháil ar ghníomhaíochtaí daoine dátheangacha tríd an teanga. Is 

féidir le cur chuige Vygotsky i leith feidhmiú intinneach daonna eolas a thabhairt ar thaighde 

barántúil (Penuel & Wertsch, 1995:83). Cé nár scríobh Vygotsky mar gheall ar aitheantas 

mar choincheap, scríobh sé mar gheall ar fhorbairt an duine indibhidiúil. Deir Penuel agus 

Wertsch (1995:85) gurb iad an trí bhun-théama i scríbhneoireacht Vygotsky ná, “the use of 

genetic or developmental analysis to study individual functioning, the claim that individual 

mental functioning has sociocultural origins and the claim that human action is mediated by 

tools and signs”. Is é an sainmhíniú a thugann Vygotsky (1981:157) ar chomhartha ná, “a 

sign is always originally a means used for social purposes, a means of inducing others, and 

only later becomes a means of influencing oneself ”. Dar le Vygotsky, cuireann gníomhairí, 

slithe idirghabhála agus comhthéacs soch-chultúrtha le forbairt. Is é an sainmhíniú a thugann 

Wertsch ar shlite idirghabhála, nó uirlisí cultúrtha ná, “resources for individuals that shape, 

empower, constrain, and have the potential to transform action” (Penuel & Wertsch, 

1995:86). Mar san, is ionann teanga agus comhartha. Déanann Vygotsky argóint go bhfuil 

bunús sóisialta ag an gcaint toisc go bhfoghlaimítear í ó dhaoine eile. Is é an sainmhíniú a 

thugann sé ar fhocal ná “a microcosm of human consciousness” (Vygotsky, 1962:153). 

Cuireann sé béim ar thábhacht na teanga nuair a deir sé, “thought development is determined 

by language, i.e. by the linguistic tools of thought and by the sociocultural experience of the 

child” (Vygotsky, 1962:51). Maíonn Vygotsky (1981) go gcruthaítear aitheantais phearsanta 

agus chultúrtha go sóisialta. Cuireann Simpson (2007) leis an ábhar seo nuair a mhaíonn sé 

gur féidir le teanga feidhmiú mar chomhartha siombalach d’aitheantais aonair agus grúpa. 

Tugann sé le tuiscint go bhfuil an cumhacht ag teanga deighilt nó nasc a chothú i bpobail.  

 

3.2.4 Penuel agus Wertsch: ‘Mediated Action’ 

Déanann Penuel agus Wertsch (1995) staidéar ar phróiséis soch-chultúrtha de chruthú an 

aitheantais trí díriú ar theoiricí Erikson (1964, 1968) agus Vygotsky (1978). Athlonnaíonn 

Penuel agus Wertsch (1995) teoiric Erikson laistigh de réimse soch-chultúrtha agus 

ceanglaíonn siad é le teoiric Vygotsky (1978). Cuireann siad pointe tábhachtach chun cinn go 

ndéanann seasaimh coibhneasta sa domhan idirghabháil ar ghníomhaíocht chomh maith le 

haitheantas. Cuireann na taighdeoirí béim ar an áit lárnach atá ag uirlisí agus comharthaí 

cultúrtha ina gcur chuige ‘mediated-action’. Deir siad go mbíonn aitheantas tógtha nuair a 
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roghnaíonn daoine úsáid a bhaint as acmhainn amháin nó níos mó ó ‘tool kit’ cultúrtha ag 

ócáidí áirithe chun gníomh éigin a bhaint amach (Bruner, 1990; Wertsch, 1991). Ciallaíonn sé 

seo go ndéantar idirghabháil ar gach gníomh daonna trí thimpeallachtaí sóisialta, cultúrtha, 

stairiúla agus pearsanta. Críochnaíonn siad a bpíosa scríbhneoireachta leis an tuairim go 

bhfuil an t-aitheantas lonnaithe go cultúrtha agus go stairiúil (1995:91). Bainfidh an staidéar 

seo úsáid as teoiric Penuel agus Wertsch ‘mediated action’ chun féachaint ar na slite a 

dhéanann teangacha na rannpháirtithe idirghabháil ar a gcuid aitheantais.  

 

3.2.5 Holland et al.: ‘Positional Identities’        

Cuireann Holland, Lachicotte, Skinner agus Cain an coincheap ‘positional identities’ chun 

cinn ina saothar “Positional Identities” (1998). Deir siad go lonnaítear aitheantais trí 

pháirtíocht i ndomhan le dearadh, struchtúir, bac agus féidearachtaí áirithe. Bíonn aitheantais 

“mediated through the ways one feels comfortable or constrained” (Holland et al., 1998:150). 

Baintear úsáid as ‘artifacts’ cultúrtha ar nós teanga, gníomhachtaí agus éadaí. Baineann siad 

úsáid as an téarma ‘figured worlds’ chun a thaispeáint go dtáirgeann gníomhaíocht daonna sa 

domhan cultúrtha “mediated positional identities” (Holland et al., 1998). Tugann siad le 

tuiscint gurb ionann an ‘figured world’ agus “fields of power” ina mbíonn comhstruchtúir 

aitheantais ag gníomhú agus ag idirghníomhaíocht (Holland et al., 1998:158). Is ionann 

‘figured worlds’ agus ‘fields of power’ ina lonnaíonn daoine iad féin le haitheantais a 

bhaineann le cumhacht, le stádas agus le pribhléid. Luann Holland et al. (1998:150) an 

tábhacht a bhaineann le rogha teanga, “One’s choices of dialect, register, pronouns, and 

genre are not socially neutral. Such decisions partake of powerful systems that index claims 

to the social relationships between speaker and hearer and to the speaker’s general social 

position”. Baineann ‘positional identities’ le cúrsaí cumhachta laethúla. Is ionann aitheantas 

lonnaithe agus tuiscint an duine ar a s(h)easamh sóisialta i ndomhan maireachtála. Míníonn 

siad go gcuireann daoine a gcuid aitheantais in iúl dá chéile in an-chuid slite difriúla. 

Déanfaidh an staidéar taighde iarracht tuiscint a fháil ar na ‘artifacts’ cultúrtha as a 

mbaineann déagóirí dátheangacha úsáid nuair a bhíonn a gcuid aitheantais féin is aitheantais 

dhaoine eile á lonnú acu.      

 

3.2.6 Wenger: ‘Identity in Practice’  

Pléann Etienne Wenger cruthú aitheantais mar phróiséas sóisialta ina chaibidil ‘Identity in 

Practice’ (1998). Is fiú díriú ar dtús ar fhocail Wenger (1998:154) i leith an aitheantais agus 
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cuimhneamh orthu níos déanaí nuair a phléifear an t-aitheantas i gcomthéacs an 

dátheangachais: 

 

 identity is fundamentally temporal 

 the work of identity is ongoing 

 because it is constructed in social contexts, the temporality of identity is more 

complex than a linear notion of time 

 identities are defined with respect to the interaction of multiple convergent and 

divergent trajectories. 

 

Tugann sé le tuiscint go bhfásann ár n-aitheantais tríd an tslí ina mairimid ó lá go lá, in ár 

bpáirtíocht agus ní hamháin sa mhéid a deirimid agus a cheapaimid fúinn féin. Maíonn 

Wenger (1998:151) go bhfuil dlúth-cheangal idir aitheantas agus cleachtas mar go mbaineann 

ár gcleachtais le bheith inár ndaoine daonna. Déanann sé cur síos ar chúrsaí aitheantais i 

bhfoirm cúig phríomh-phointe: 

 

 Identity as negotiated practice 

 Identity as community membership 

 Identity as learning trajectory 

 Identity as nexus of multimembership 

 Identity as a relation between the local and the global (Wenger, 1998:149). 

 

Tugann sé le tuiscint go mbaineann socrú aitheantais le cruthú pobail cleachta. Míníonn sé go 

mbaineann aitheantas le ballraíocht, páirtíocht agus muintearas. Bíonn déagóirí mar bhaill de 

ghrúpaí éagsúla, mar shampla, baineann gach duine acu le muintir, scoil, cairde, ceantar agus 

le pobal faoi leith chomh maith le foirne is grúpaí a bhaineann lena gcaithimh aimsire. 

Cuireann daoine aithne orthu féin trí pháirtíocht i ngrúpaí éagsúla. Dá bharr san, is ionann 

aitheantas agus iarracht leanúnach ina mbíonn aitheantas an duine faoi chaibidil i bpobail 

chleachta. Míníonn Wenger go dtugann páirtíocht leanúnach i gcleachtas tuiscint do dhaoine 

ar stair, gníomhaíochtaí agus teanga pobail agus gur féidir leo úsáid a bhaint astu chun 

forbairt a dhéanamh ar a gcuid aitheantais féin. Mar thoradh ar san, bíonn an indibhidiúil mar 

pháirt den bpobal agus bíonn cleachtas an ghrúpa mar pháirt d’aitheantas an duine. Ní 

hamháin go mbíonn tionchar ag páirtíocht agus ballraíocht ar fhorbairt aitheantais duine ach 

bíonn tionchar ag neamh-bhallraíocht ar fhorbairt aitheantais duine freisin nuair a bhíonn ar 

an duine aghaidh a thabhairt ar an rud neamh-chomónta.  
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Is é an dúshlán a bhíonn ag an duine ná na haitheantais seo a thabhairt le chéile. I gcás an 

dátheangachais, fiosraíonn an staidéar seo conas a thógtar agus a fhorbraítear aitheantais 

déagóirí dátheangacha i gcleachtas agus conas a léiríonn nó a chuireann siad a gcuid 

aitheantais faoi cheilt i gcomhthéacsanna sóisialta éagsúla. Féachann an staidéar ar na 

cúiseanna a mhothaíonn daoine óga dátheangacha go nglactar leo nó go bhfágtar iad ar lár ó 

phobail is ó ghrúpaí áirithe a bhaineann lena dteangacha. Cabhraíonn smaointí Wenger 

(1998:149) linn díriú ar na slite a shainmhíníonn daoine a gcuid aitheantais:    

 

 Sainmhínímid sinn féin ón taithí atá againn féin trí pháirtíocht chomh maith leis na slite 

a réadaímid féin agus daoine eile sinn  

 Sainmhínímid sinn féin trí an rud atá comónta agus nach bhfuil comónta 

 Sainmhínímid sinn féin ón áit ina rabhamar agus ón áit ina bhfuilimid ag dul 

 Sainmhínímid sinn féin ó na slite a thugaimid ár gcineálacha éagsúla de bhallraíocht 

chun réitigh in aitheantas amháin 

 Sainmhínímid sinn féin trí idirbheartaíocht a dhéanamh ar slite áitiúla muintearais de 

chnuasaigh níos leithne.   

 

Tugann Wenger le tuiscint gurb ionann aitheantas agus taispeántas cumais. Bímid cumasach 

agus aithnímid cumas daoine nuair a bhímid le pobal cleachtais ina bhfuilimid mar bhall. 

Tuigimid a chéile agus conas déileáil lena chéile. Dá bharr san, bíonn na gnéithe cumais ina 

ngnéithe aitheantais. Foghlaimímid conas oibriú le daoine agus conas ba cheart dúinn plé le 

daoine. Tógaimid ár gcuid aitheantais trí glacadh le páirt inár bpobal. Mar thoradh ar seo, 

bíonn tionchar ag ár bpáirtíocht ar an slí a fhéachaimid ar an domhan agus ar ár meonta.  

 

Is ionann ‘ruthag’ agus gluaiseacht leanúnach a bhogann as a stuaim féin ach a bhíonn faoi 

thionchair neart rudaí freisin. Bíonn baint aige leis an am atá thart, atá ann faoi láthair agus 

leis an am atá le teacht. Tugann ‘ruthag imeallach’ cead isteach do dhuine i bpobal agus is 

féidir leis cur le haitheantas an duine a ligtear isteach. Tá an deis ag daoine nua a bheith ina 

rannpháirtithe iomláine den gcleachtas. Glaotar ‘ruthaig isteach’ orthu seo. Ní bhíonn 

deireadh le cruthú aitheantais riamh, fiú má tá duine mar bhall iomlán de chleachtas agus ina 

‘ruthag ar an taobh istigh/ón lár’. I gcás an staidéir seo, bíonn ar an dalta a fhreastalaíonn ar 

iar-bhunscoil lán-Ghaeilge dul i ngleic le hócáidí agus éilimh nua. Is dúshlán leochaileach é 

aitheantas a choimeád thar ‘ruthaig teorainn’. Bíonn ‘ruthaig amach’ i gceist nuair a bhíonn 

daltaí ag fágáil slán lena laethanta iar-bhunscolaíochta agus ag tabhairt aghaidh ar shaol 

lasmuigh dá bpobail chleachtais. Feiceann siad an domhan agus iad féin i mbealaí nua. 

Soláthraíonn pobal cleachtais ‘ruthaig paraidímeacha/eiseamláireacha’. Ciallaíonn sé seo go 
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mbíonn gléasanna pátrún ar fáil chun a thaispeáint do bhaill nua ar nós daoine óga conas 

idirbheartaíocht a dhéanamh ar ruthaig, mar shampla, stair agus seanóirí an phobail.  

 

Níl ár mballraíocht de phobal cleachtais ach mar pháirt dár gcuid aitheantais. Ní féidir linn ár 

gcuid aitheantais a lasadh nó a mhúchadh. Tugann Wenger le tuiscint nach ‘ruthag singil’ is 

ea an t-aitheantas. Cuireann sé béim ar an bpointe go gceistíonn aitheantais a chéile ach go 

dtacaíonn siad lena chéile freisin i gcleachtais nuair a bhaineann sé úsáid as an téarma ‘nasc 

ballraíochta’. Mar san, is ionann an t-aitheantas agus rud atá aonarach agus iolrach ag an am 

céanna. Ní aonad é an t-aitheantas ach níl sé ilroinnte ach oiread. Is minic a iompraímid sinn 

féin i mbealaí atá difriúil óna chéile inár bpobail cleachtais éagsúla. I gcás an staidéir seo, 

fiosrófar na bealaí a iompraíonn déagóirí dátheangacha iad féin nuair a bhíonn siad lena 

bpobail Ghaeltachta agus lena bpobail Ghalltachta.  

 

Bíonn ‘ruthaig iolracha’ mar pháirt dá chéile i nasc má bhuaileann siad in aghaidh a chéile nó 

má thugann siad tacaíocht dá chéile. Míníonn Wenger go mbíonn obair ag teastáil chun ár 

ngnéithe éagsúla ballraíochta a thabhairt le chéile toisc go mbíonn éilimh difriúla ag 

cleachtais. Bíonn ar dhaoine aitheantas a thógaint ina bhfuil siad in ann na gnéithe éagsúla 

ballraíochta a chur san áireamh., mar shampla, an déagóir a bhogann ón mbaile go dtí an scoil 

lán-Ghaeilge agus ar aghaidh go dtí an saol ollscoile is oibre trí Bhéarla. Dá bhrí sin, tá 

ilbhallraíocht agus athmhuintearais mar chroílár an aitheantais. Maíonn Wenger go 

múnlaíonn aitheantais agus an tírdhreach cleachtais a chéile. Cuireann Wenger in iúl dúinn go 

mbíonn aitheantas i gcleachtas i gcónaí mar idirghníomhú idir an saol áitiúil agus an saol 

domhanda.          

 

Déanann Wenger forbairt ar an tuiscint gur phróiseas sóisialta é tógáil agus cruthú an 

aitheantais. Cuireann sé in iúl go bhfásann is go bhforbraíonn ár gcuid aitheantais trí ár 

bpáirtíocht ó lá go lá. Míníonn sé gurb ionann i gcónaí bunú pobail cleachtais agus 

idirbheartaíocht aitheantais. Múnlaíonn ár dtaithí i gcleachtas ár gcuid aitheantais mar bíonn 

tionchar aige ar an tslí a fhéachaimid ar an domhan agus ar na meonta a fhorbraímid. Maíonn 

Wenger (1998:151) go dtógaimid ár gcuid aitheantais trí idirghabháil chasta de ‘particpative 

experience’ agus ‘reificative projections’. Taispeánann Wenger dúinn go maireann aitheantas 

in idirbheartaíocht leanúnach an duine féin.  
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3.2.7 Conclúid 

Rinne an roinn seo cur síos ar theoiricí síocanailíseach agus soch-chultúrtha an aitheantais. 

Taispeánann teoiricí Erikson (1964, 1968) ar choincheap an aitheantais gur thréimhse 

thábhachtach í blianta na hógántachta i bpróiseas an chruthú aitheantais. Léiríonn 

scríbhneoireacht Vygotsky (1978) dúinn go ndéantar idirghabháil ar ghníomhachtaí daonna le 

huirlisí agus comharthaí ar nós teanga. Cuireann Erikson agus Vygotsky (1978) chomh maith 

le Penuel agus Wertsch (1995) béim ar thábhacht achmhainní chultúrtha agus stairiúla i 

bhfeidhmiú an duine indibhiúil. Tugann Holland et al. (1998) le tuiscint go lonnaítear 

aitheantais trí pháirtíocht i ndomhan le dearadh, struchtúir, bac agus féidearachtaí áirithe agus 

go mbaineann daoine úsáid as ‘artifacts’ cultúrtha ar nós teanga chun iad féin agus daoine 

eile a lonnú le haitheantais a bhaineann le cumhacht, le stádas agus le pribhléid. Pléann 

Wenger (1998) cruthú aitheantais mar phróiseas sóisialta ina gcuireann sé béim ar nádúr 

solúbtha agus sealadach an aitheantais. Taispeánann Wenger dúinn go maireann aitheantas in 

idirbheartaíocht leanúnach an duine féin agus gur chóir dúinn staidéar a dhéanamh ar an 

aitheantas i gcleachtas.   

 

3.3 Aitheantas agus Déagóirí 

Admhaíonn an litríocht go dtarlaíonn athruithe don duine le linn na hógantachta. Glacann na 

teoiricithe Erik Erikson (1968) and Peter Blos (1962) leis an ógántacht mar phríomh-

thréimhse an tsaoil i gcruthú an aitheantais. Féachann an bheirt theoiricí ar chruthú agus ar 

fhorbairt an aitheantais laistigh de chomhthéacs sóisialta. Tuigtear go gcruthaíonn daoine a 

gcuid aitheantais nuair a dhéanann siad cinneadh laistigh dá gcomhthéacsanna sóisialta. 

Aithníonn saothair Erikson (1965, 1968) an nádúr sícsóisialta den aitheantas agus an pháirt 

thábhachtach atá ag an bpobal ag aithint, ag cabhrú agus ag tabhairt tacaíochta don ógánach 

féinspéisíoch (Kroger, 1989). Tá réimse breise ag próiseas an chruthú aitheantais d’ógánaigh 

dátheangacha toisc go mbíonn siad ag déileáil lena ngrúpa mionlaigh féin agus leis an gcultúr 

tromlaigh. Cuireann Erikson (1968) béim ar thábhacht rogha is spreagadh teanga agus 

cultúrtha nuair a deir sé gur minic go bhfágann ógánaigh a chéile amach go cruálach mar 

gheall ar a gcúlra cultúrtha. Dar le Erikson, bíonn ógánaigh níos buartha faoin íomhá atá ag 

daoine eile dóibh ná an t-slí a bhraitheann siad fúthu féin.  

 

Bíonn cuspóir dúshlánach ag an duine dátheangach chun iarracht a dhéanamh a ndá 

haitheantas a thabhairt le chéile. Dar le J.J. Mitchell (1979:112), “personal identity is formed 



66 

 

when adolescents interact with their environment and introspect within themselves”. Is 

tréimhse í an ógántacht chun triail a bhaint as aitheantais éagsúla. Bíonn ar dhéagóirí aithne a 

chur orthu féin do dhomhan sóisialta chun a gcuid aitheantais a thógaint. Ní hamháin go 

bhfeictear coincheap an déachais i litríocht an dátheangachais ach feictear é i gcoincheap an 

aitheantais freisin. Deirtear go mbíonn dhá aitheantas ag duine, aitheantas príobháideach agus 

aitheantas poiblí, “the ‘outside’ of our concept of self could be called, perhaps, our ‘public 

identity’ and the ‘inside’ of our identity our ‘private’ identity” (Sarup, 1996:14). Is rud 

aonarach agus cnuasaitheach é an t-aitheantas. Mar san, d’fhéadfadh an-chuid aitheantais a 

bheith ag duine amháin. 

 

Is léir gur tréimhse chrua í blianta an déagóra mar bíonn daoine ag cur aithne orthu féin de 

réir mar a fhaigheann siad níos mó taithí shóisialta is taithí shaoil. Sainmhíníonn Hopkins 

(2010:5) an t-aos óg mar an “presocial self that is emerging”.  Cé go n-aontaím le Hopkins 

(2010) go dtosaíonn an duine féin ag teacht chun cinn le linn blianta an déagóra, is léir nach 

n-éiríonn le daoine aitheantas amháin buan daingean a roghnú dóibh féin chomh luath is a 

bhíonn siad ina ndaoine fásta. Bíonn aitheantas an duine ag athrú de réir mar a bhíonn saol an 

duine. Is coincheap leochaileach é an t-aitheantas agus is féidir leis athrú arís is arís. Is minic 

a roghnaíonn déagóirí aitheantais atá difriúil óna dtuismitheoirí, óna muintir agus óna bpobail 

dhúchasacha. Uaireanta déantar seo d’aon ghnó chun dul in aghaidh an ‘gnáth-rud’a 

chleachtaítear sa phobal, mianta a dtuismitheoirí agus rialacha scoile. Feictear seo go soiléir 

in iar-bhunscoileanna mar go mbíonn rialacha i bhfeidhm i scoileanna chun smacht a 

choimeád ar na daltaí, mar shampla riail na Gaeilge in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge na 

hÉireann. Glacann déagóirí áirithe le dearcadh an údaráis i leith na híomhá atá a theastaíonn 

uathu a chothú den scoil is de dhaltaí na scoile san. Ní bhíonn gach duine óg sásta aontú leis 

an íomhá atá ag daoine fásta. Mar san, bristear rialacha a bhaineann le stíl gruaige, smideadh 

agus éadaigh chomh maith leis an teanga toisc go dteastaíonn ó dhaoine óga a gcuid 

aitheantais phearsanta a léiriú. Taispeánann a leithéid dúinn nach mbraitheann gach duine óg 

díreach mar an gcéanna ag an aois céanna, go mbíonn deacrachtaí ag roinnt dhaoine óga a 

gcuid aitheantais a roghnú dóibh féin. Féachfaidh an staidéar taighde seo ar mheonta déagóirí 

dátheangacha i leith na Gaeilge agus ar thuairimí a dtuismitheoirí agus a múinteoirí faoin a 

nósmhaireacht teanga sa bhaile agus ar scoil chun tuiscint níos doimhne a fháil ar aitheantais 

Éireannaigh óga dátheangacha sa 21ú haois.   
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Cuirtear brú ar dhaoine óga a gcuid aitheantais a bhunú agus a shocrú agus iad ina ndéagóirí. 

Le linn an tréimhse seo, bíonn ar dhéagóirí scrúdú a dhéanamh ar na féidearthachtaí agus 

cinnidh atá ar fáil dóibh sa saol. Sroicheann déagóirí pointe ina dtuigeann siad go bhfuil siad 

mar pháirt den domhan ollmhór. Tosaíonn daoine óga ag féachaint timpeall orthu, ar a 

dtimpeallacht is ar na daoine timpeall orthu. Is ansin a thagann an déagóir féin-

chomhfhiosach chun tosaigh.   

 

3.4 Aitheantas Náisiúnta 

Is féidir le haitheantas náisiúnta a bheith ina ábhar conspóideach. De ghnáth, glactar leis go 

mbaineann sé le pobal atá ag roinnt na teanga, creideamh, stair, gineolaíocht, náisiúnacht 

agus cultúr céanna. Is cuid mhór d’aitheantas an duine a (h)aitheantas náisiúnta mar a 

chuireann Smith (1999:143) in iúl, “of all the collective identities … national identity is 

perhaps the most fundamental and inclusive”. Dar le Guibernau (2007:11), tá cúig ghné ag 

baint le haitheantas náisiúnta - siceolaíoch, cultúrtha, ceantrach, stairiúil agus polaitiúil. I 

gcomhthéacs na hÉireann, is minic a rinneadh nasc idir Éireannaigh agus tréithe ar nós an 

creideamh Caitliceach, tírghrá, náisiúnachas agus teanga na Gaeilge tar éis don tír a stádas 

mar Phoblacht a bhaint amach. Bíonn náisiúntacht eitneach ann freisin. Aithnítear gur 

siombail í an Ghaeilge d’aitheantas na hÉireann. Míníonn Ó Murchú (1970:23-24) ról 

tábhachtach na teanga in aitheantas náisiúnta na hÉireann nuair a deir sé: 

 

- bhí d’fheidhm riamh ag an teanga Ghaeilge gur samhail d’aitheantas eitniciúil 

mhuintir na hÉireann í; tuigeadh sin do na Sasanaigh, arbh é a gcuspóir riamh na Gaeil 

a thabhairt chun ionannais leo féin, agus do na hÉireannaigh féin a shéan gach iarracht 

dá shórt chomh fada agus a lig a gcumas agus a n-acmhainn dóibh é. Anois féin, glactar 

gurb í an Ghaeilge an teanga a dhéanann léiriú urlabhrúil ar ár n-eitniciúlacht shainiúil 

… 

 

Aithníonn Graham (1997) solúbthacht agus stádas sealadach an aitheantais náisiúnta mar gur 

féidir leis athrú ag brath ar an gcomhthéacs. Deir Watson (2003) gur ábhar coimpléisceach é 

an t-aitheantas agus go bhfuil ról coimpléisceach ag teanga sa tsochaí. Tugann sé le tuiscint 

go minic a léiríonn teanga aitheantas náisiúnta tíortha ar fud na cruinne agus go bhfuil ról 

tábhachtach ag an Ghaeilge san aitheantas náisiúnta. Deir sé go léiríonn suirbhéanna agus 

daonáirimh le roinnt blianta anuas go bhfuil páirt tábhachtach ag an Ghaeilge fós i gcruthú 

aitheantais náisiúnta muintir na hÉireann (Watson, 2003:128). Is coincheap solúbtha é an t-

aitheantas agus is ábhar neamhbhuan é an t-aitheantas náisiúnta freisin mar a mhíníonn 
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Watson (2003). Cothaíonn aitheantas náisiúnta nasc idir daoine agus cruthaíonn aitheantas 

teorainn idir ‘us’ agus ‘them’ faoi mar a leagann teorainn náisiúnta líne idir náisiúin éagsúla. 

Cuireann Watson (2003: 2) béim ar an teorainn a mhair idir Éire agus Sasana ag tús na 20ú 

haoise, “Of central importance to that sense of identity was that the Irish were different from 

the British”. Míníonn Watson gur cuireadh béim ar dhifríochtaí ar nós chúrsaí creidimh, 

spóirt agus gan amhras teangacha chun deighilt a chruthú idir na hÉireannaigh agus na 

Sasanaigh. Tacaíonn Kiberd (1995:27) leis an tuairim seo nuair a mhaíonn sé go 

sainmhíníonn an dá thír a gcultúir i dtéarmaí a chéile.  

 

Is léir go bhfuil nasc daingean idir teanga agus aitheantas grúpa. Tugann teanga aitheantas do 

ghrúpa sóisialta. Cuireann Wenger (1998:145) béim ar ról lárnach an phobail i gcúrsaí 

aitheantais nuair a deir sé: 

 

Building an identity consists of negotiating the meanings of our experience of 

membership in social communities. The concept of identity serves as a pivot between 

the social and the individual, so that each can be talked about in terms of the other ... It 

does justice to the lived experience of identity while recognizing its social character - it 

is the social, the cultural, the historical with a human face.  

 

 

Cuireann Jenkins (2008:5) béim chomh maith ar an aitheantas cnuasaitheach ina shainmhíniú 

ar choincheap an aitheantais, “knowing who we are, knowing who others are, them knowing 

who we are, us knowing who they think we are, and so on”. Míníonn sé nach ndéanann 

‘identification’ ciall muna bpléitear é i dtéarmaí caidrimh, “identification makes no sense 

outside relationships, whether between individuals or groups, there are hierarchies or scales 

of preference, of ambivalence, of hostility, of competition, of partnership and co-operation, 

and so on” (Jenkins, 2008:6). Is fiú a aithint freisin go gcuireann Wenger (1998:145) béim ar 

thábhacht an phobail i sainmhíniú an aitheantais agus deir sé go mbaineann rannpháirtíocht, 

easpa rannpháirtíochta, a bheith curtha san áireamh agus gan a bheith curtha san áireamh leis 

an aitheantas, “our identity includes our ability and our inability to shape the meanings that 

define our communities and our forms of belonging”. Cuireann Jenkins (2008:12) leis an bplé 

nuair a mhaíonn sé go ndéanann daoine catagóiriú ar a chéile go rialta, “people categorise 

others all the time and as a matter of course. Attributions of group membership feature 

routinely in how we catogorise others, and the categorization of out-groups is intrinsic to in-

group identification. Who we think we are is intimately related to who we think others are, 

and ‘vice versa’”. De réir Jenkins (2008) tá tábhacht ag baint leis an aitheantas mar gurb é an 
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modh bunúsach a bhaineann daoine daonna úsáid as chun iad féin agus daoine eile a shocrú 

go hindibhidiúil agus le chéile. 

 

Cuireann Kirby et al. (1997) béim ar an ngné shóisialta d’aitheantas nuair a thugann siad le 

tuiscint go bhfuil pearsantacht an duine daonna idirghníomhach seachas seasta agus go 

bhforbraíonn sé de réir mar a nochtaítear é do chleachtaí shóisialta tríd an tsaoil. Bíonn 

aitheantas an duine bunaithe ar an taithí a bhíonn acu go sóisialta. Taispeánann an bhéim a 

leagann Kirby et al. (1997) ar ghné sóisialta an aitheantais, solúbthacht an ábhair toisc go 

bhfuil daoine mar pháirt de phróiseas leanúnach inar féidir lena gcuid aitheantais athrú. 

Déanann Giddens (1991) tagairt d’aitheantas sóisialta freisin. Cé go luann sé nádúr iolrach an 

aitheantais nuair a deir sé gur féidir le duine níos mó ná aitheantas amháin sóisialta a bheith 

acu, maíonn sé go n-éiríonn le daoine príomhaitheantas a bhaint amach, “while the plurality 

of social identities can be a potential source of conflict for people, most individuals organize 

meaning and experience in their lives around a primary identity which is fairly continuous 

across time and place” (Giddens, 1991:29). Míníonn sé gurb é an idirghníomhaíocht idir an 

duine agus an tsochaí a nascann domhain phearsanta agus phoiblí an duine (1991). De réir 

Lave agus Wenger (1991) is toradh é an indibhidiúil den gcleachtas sóisialta, cultúrtha agus 

stairiúla lena mbaineann siad.   

 

Tugann teoiric an aitheantais sóisialta tuiscint ar na slite a n-aithníonn grúpaí iad féin agus 

daoine eile (Stets & Burke, 2000). Spreagtar daoine chun difríochtaí a lorg idir iad féin agus 

daoine eile fad is atá siad ag iarraidh aithne a chur orthu féin agus aitheantas a roghnú dóibh 

féin. Tosaíonn daoine ag féachaint ar dhuine atá éagsúil uathu féin mar dhuine ‘difriúil’ nó 

duine nach bhfuil mar bhall dá bpobal féin. Cruthaíonn déagóirí a gcuid aitheantais go 

sóisialta. Is minic a leanann siad nósanna agus a ghlacann siad le meonta a dtuismitheoirí, a 

múinteoirí nó daoine fásta a bhaineann lena bpobail féin. Cloiseann siad agus feiceann siad 

na slite ina gcaitheann daoine fásta le daoine a mheasann siad atá ‘difriúil’ nó a bhaineann le 

scoil, ceantar, réigiún nó tír eile. Cruthaíonn déagóirí dátheangacha a gcuid aitheantais 

bunaithe ar an gcumarsáid is na caidrimh shóisialta a bhíonn acu lena mbaill dá ngrúpa féin 

chomh maith le baill de ghrúpaí eile. Mar sin, is próiseas sóisialta é aitheantas indibhidiúil 

agus cnuasaitheach a chruthaítear trí idirghníomhaíocht sa domhan sóisialta. 

 

Má thógtar agus cruthaítear aitheantas go sóisialta, ciallaíonn sé sin go mbaineann cúrsaí 

cumhachta le cúrsaí sóisialta. Mar san, tá tionchar ag stádas agus uaisleacht ar chruthú an 
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aitheantais. Nuair a bhíonn mionteangacha faoi bhagairt ag mórtheangacha, déantar iarracht 

an mionteanga a chosaint agus a chaomhnú. Déantar iarracht an mionteanga a shábháil toisc 

go mbíonn an t-aitheantas cultúrtha agus grúpa i mbaol freisin. Bíonn stádas faoi leith ag 

baint le ngrúpaí mionlacha i ngach tír ag a mbíonn teanga, nósanna agus cultúr acu atá difriúil 

ón ngrúpa tromlaigh. In Éirinn is teanga mhionlaigh í an Ghaeilge agus is grúpa mionlaigh é 

pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Ach cé gur teanga mhionlaigh í an Ghaeilge, is í teanga 

oifigiúil na tíre í freisin. Ní hionann stádas na Gaeilge agus teangacha mionlacha i dtíortha 

eile. I gcás an staidéir seo, beidh ceist an aitheantais á phlé i gcomhthéacs grúpa mionlaigh na 

tíre seo. 

 

Glaotar ‘aitheantais hibridí’ ar an saghas aitheantais ina ndéantar iarracht nasc a dhéanamh 

leis an am atá thart. Mar a deir Gubbins agus Holt (2002:4), “Minority language speakers 

may also have mythologized their past and they often lack the opportunity to identify 

completely with the dominant culture because they are perceived as outsiders”. Cuireann siad 

béim ar an tábhacht atá ann staidéar a dhéanamh ar mheonta na gcainteoirí mionlacha féin 

toisc gur iad san na daoine a labhraíonn an teanga seachas i gcontrárthacht le tromlach an 

phobail. Is minic a léiríonn pobal na Galltachta go bhfuil meas acu ar an teanga ach ní 

chiallaíonn san go mbíonn sí á labhairt acu.   

 

Ach d’fhéadfá a rá go bhfuil teorainn ag aitheantais freisin, mar a deir Sarup (1996:3), 

“identities are limited by borders and boundaries”. Baineann na teorainn seo le grúpaí 

mionlacha agus eitneacha. Scairtear daoine dátheangacha le teorainn teangeolaíochta agus 

cultúrtha. Cruthaítear aitheantas i dteanga agus trí teanga toisc gurb é tríd teanga go gcuirimid 

aithne orainn féin agus go n-aithinímid sinn féin. Cuireann Sarup (1996:47) i gcuimhne 

dúinn, “identity is only conceivable in and through difference and in order to maintain a 

separate identity, one has to define oneself against the Other”. Baineann sé seo go mór le 

grúpaí mionlacha toisc gur minic go mbraitheann siad scartha go tochtach agus go 

hintinneach ón ngrúpa tromlaigh. Deir Wenger (1998:165), “in a landscape defined by 

boundaries and peripheries, a coherent identity is of necessity a mixture of being in and 

being out”. Fiosrófar ábhar an aitheantais náisiúnta níos déanaí sa staidéar taighde nuair a 

dhíreofar ar na slite a shainmhíníonn Éireannaigh óga dátheangacha iad féin agus Éireannaigh 

eile.     
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3.5 Aitheantais Náisiúnta agus Déagóirí  

Is éasca an rud é a rá go bhfuil tú i d’Éireannach agus tá sé i bhfad níos deacra do chuid 

aitheantais mar Éireannach a mhíniú. Bíonn tionchar ag daoine fásta agus ag institiúid ar 

mheonta agus ar thuairimí dhaoine óga i leith a gcuid aitheantais náisiúnta. Is é an stát a 

leagann amach córas oideachais a tíre féin, a roghnaíonn an curaclam náisiúnta agus a 

chuireann teangacha náisiúnta áirithe chun cinn. Dá bharr san, cuirtear meon an náisiúin chun 

cinn sna scoileanna. Léiríonn Scourfield et al. (2006:138) an tuairim seo nuair a deir siad, 

“national feeling is not natural or instinctive in children but is consciously cultivated in them 

(by adults), hence, the assumption that a nation’s schools are places where dominant 

discourses of national identity and history are promulgated”. Is fiú cuimhneamh ar an tuairim 

seo agus staidéar á dhéanamh ag an taighde seo ar dhaltaí a fhreastalaíonn ar scoileanna lán-

Ghaeilge. Is gá anailís a dhéanamh ar an tslí a mhothaíonn na daltaí mar Éireannaigh sa 

chomhthéacs gur cuireadh oideachas orthu tré mheán na Gaeilge, i.e. teanga dhúchasach na 

tíre. Mar a deir Casey (2002:63), “though the process of school based identity production can 

never be final, it can have long and significant consequences on individual lives”. Pléifear an 

tionchar atá ag éiteas na scoile lán-Ghaeilge ar an dalta níos déanaí sa thráchtas. 

 

Tá staidéir déanta ag taighdeoirí ar nós Hengst (1997), Hyams (2002) agus Scourfield et al. 

(2006) ar mheonta páistí dátheangacha i leith an náisiúin agus aitheantas an náisiúin lena 

mbaineann siad. Léirigh Hengst (1997) go n-aithníonn daoine óga cosúlachtaí agus 

difríochtaí eatarthu fein agus daoine eile nuair a bhíonn siad ag cruthú aitheantais. Baineann 

siad úsáid as an deighilt idir iad féin agus daoine eile chun a gcuid aitheantais náisiúnta a 

chruthú. Bhailigh Hyams (2002) eolas ó chailíní óga i Los Angeles gurbh as Meicsiceo dá 

muintir ó dhúchas. Is léir ó thorthaí an staidéir go ndéanann na cailíní cur síos ar thír dhúchas 

a muintir trí contrárthacht a dhéanamh idir í agus na Stáit Aontaithe. Tá an-chontrárthacht idir 

an meon atá ag na rannpháirtithe i leith Meicsiceo agus na Stáit Aontaithe. Leagann siad béim 

ar an easpa féidearthachtaí atá ar fáil i Meicsiceo i gcodarsnacht leis an ndoras a osclaíonn a 

n-aitheantais náisiúnta Meiriceánach dóibh chuig an ‘land of opportunity’. Dar le na 

rannpháirtithe dátheangacha seo tá an t-aitheantas céanna ag Meicsiceo i gcónaí toisc go 

bhfuil taithí acu éisteacht lena dtuismitheoirí ag insint scéalta dóibh faoin saol crua a bíodh 

acu féin ‘back then’ agus ‘over there’.  
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Is minic freisin a thuairiscítear go mbíodh an nós ag baill de mhuintir na hÉireann caitheamh 

anuas ar an nGaeltacht mar áit a sheas don mbochtaineacht, don íseal aicme agus don sean-

shaol fad is a sheas an Béarla dá mhalairt ar fad (Ó Danachair, 1982). Léiríonn torthaí an 

taighde seo go bhfuil ról tábhachtach ag meonta daoine fásta i gcruthú agus i ndearadh 

aitheantais dhaoine óga. Rinne Scourfield et al. (2006) taighde ar an ábhar céanna sa 

Bhreatain Bheag le páistí idir 8 agus 11. Leagann a rannpháirtithe béim láidir ar an áit ina 

rugadh iad, teanga agus spórt agus iad ag iarraidh cur síos a dhéanamh ar a gcuid aitheantais. 

Mar a deir na taighdeoirí, “apart from supporting a Welsh national sports team, being born 

within the country’s borders or claiming an affinity with a language that has an almost 

unique connection to the borders to Wales, what else is there?” (Scourfield et al., 2006:75). 

Déanfaidh an staidéar taighde seo iarracht freagra a fháil ar an gceist chasta seo maidir le 

hÉireannaigh óga dátheangacha.  

 

De ghnáth cuireann staidéir ar náisiúntacht béim ar thábhacht na teanga. Rinne Ayres-Bennett 

agus Jones (2007) taighde ar theanga agus aitheantas i measc daonra na Maghrebian sa 

bhFrainc. Dúirt cúigear rannpháirtí nach féidir leat a bheith i do ‘fíor’ Maghrebian muna 

labhraíonn tú ach Fraincis amháin, dúirt ceathrar eile gur féidir le duine a bheith ina 

Maghrebian agus Fraincis amháin a labhairt agus dúirt beirt eile nach dtuigeann siad fiú iad 

féin cad a chiallaíonn ‘fíor’ Maghrebian. Ardaíonn na torthaí seo an-chuid ceisteanna faoi na 

meonta éagsúla a bhíonn ag daoine dátheangacha maidir lena ndá theanga agus a gcuid 

aitheantais. Is suimiúil freisin go ndúirt na rannpháirtithe go mothaíonn siad difriúil ó 

Fhrancaigh eile sa bhFrainc ach go mothaíonn siad difriúil ó Maghrebian eile sa cheantar 

Maghreb freisin. Ardaíonn torthaí an taighde seo ceisteanna suimiúla faoi mheonta daoine 

dátheangacha i leith a gcuid aitheantais féin, aitheantais an phobail ina gceantair dhúchasacha 

agus aitheantais an náisiúin gurb as dóibh. Déanfar scrúdú ar na ceisteanna seo i gcomhthéacs 

na hÉireann sa staidéar taighde atá idir lámha agam.         

 

3.6 An tAitheantas agus an Dátheangachas 

Baineann teangacha le hábhar an aitheantais toisc go mbaineann teangacha le pobail faoi 

leith. Is gá ceist an aitheantais a scrúdú maidir le daoine a labhraíonn níos mó ná teanga 

amháin. Mar a deir Edwards (2009:248), “speaking more than one may (or may not) suggest 

variations in identity and allegiances”. Pléadh ábhar an dátheangachais sa chaibidil 

deireanach agus léiríodh gur thug taighdeoirí áirithe ar nós Grosjean (1982) le tuiscint go 
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mothaíonn roinnt daoine dátheangacha uaireanta go mbíonn pearsantacht difriúil acu sna 

teangacha éagsúla.  

 

Maidir le haitheantais i gcomhthéacsanna ilteangacha, deir Pavlenko agus Blackledge 

(2004:27): 

 

individuals are agentive beings who are constantly in search of new social and 

linguistic resources which allow them to resist identities that position them in 

undesirable ways, produce new identities, and assign alternative meanings to the links 

between identities and linguistic varieties. 

 

Is féidir le duine aitheantas a chruthú agus a hath-chruthú i gcomhthéacsanna éagsúla toisc go 

gcruthaítear aitheantais go laethúil. Déanann Pavlenko and Blackledge (2004:19) cur síos ar 

aitheantais mar, “social, discursive, and narrative options offered by a particular society in a 

specific time and place to which individuals and groups of individuals appeal in an attempt to 

self-name, to self-characterize, and to claim social spaces and social prerogatives”. 

 

Thug na taighdeoirí Le Page agus Tabouret-Keller (1985) le tuiscint go léiríonn daoine 

dátheangacha ‘acts of identity’ bunaithe ar thaispeántais theangeolaíochta. Rinneadar staidéar 

ar phobail a labhraíonn Pidsean agus Criól sa Bheilís, Londain agus St. Lucia. De réir na 

taighdeoirí, is ionann iompar teangeolaíochta agus sraith de mhíreanna aitheantais ina 

léiríonn daoine a gcuid aitheantais phearsanta is sóisialta (Le Page & Tabouret-Keller, 

1985:14). Baineann Gibbons agus Ramirez (2004:197-198) úsáid as an mbriathar ‘present’ 

chun a mhíniú gur féidir le daoine dátheangacha aitheantais éagsúla a chur i láthair ag brath 

ar an gcomhthéacs cultúrtha. Tugann Goffman (1959) le tuisicnt go gcuireann daoine 

taispeántas ar siúl ag brath ar an gcomhthéacs. Pléann Goffman an ghné seo den aitheantas 

ina shaothar The Presentation of Self in Everyday Life (1959). D’ardaigh Goffman an 

smaoineamh go gcruthaítear aitheantas san idirghabháil idir dhaoine. Déanann sé an argóint 

go gcruthaítear carachtar an duine trí thaispeántas de na páirteanna éagsúla a bhaineann leis. 

Tá gach páirt mar chuid dúinn mar dhaoine. Is féidir le duine íomhá amháin a chruthú dóibh 

féin i suíomh faoi leith le daoine áirithe ach íomhá eile a chruthú i suíomh difriúil le daoine 

difriúla. Cuireann Ivanic (1998:12) béim ar na caidrimh shóisialta a bhíonn ag daoine freisin 

agus gurb é an t-aitheantas toradh na dílseachta, “identity … is the result of affiliation to 

particular beliefs and possibilities which are available to (people) in their social context”. Ní 

hamháin san ach cuirtear aitheantais ‘ar’ dhaoine eile freisin. Déanann daoine dátheangacha 
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cinntí faoi rogha teanga ar bhonn rialta. Bíonn aitheantas faoi leith ag baint leis an teanga a 

roghnaíonn siad. Cothaíonn an pobal íomhá dóibh féin bunaithe ar an teanga a labhraíonn 

siad.  

 

Le roinnt blianta anuas, tá níos mó taighde idirnáisiúnta á dhéanamh ar an aitheantas agus ar 

an dátheangachas. Déanann an taighdeoir Koven fíor iniúchadh ar an gcoincheap seo (2005; 

2007:79) ina ndeir 78% dá rannpháirtithe dátheangacha (n=23) go mbraitheann siad difriúil 

ina ndá theanga, mar shampla, “I feel like I’m two girls at the same time … of being a 

Portuguese girl and a French girl, well, depending on the context … Let’s say that I have a 

double personality”. Cuireann na torthaí seo rabhadh Adler (1977) i gcuimhne dúinn nuair a 

dúirt sé go dtarlaíonn pearsantacht scartha de dheasca an dátheangachais. Ní hamháin san 

agus cuireann torthaí an taighde béim ar thionchar an suímh ar aitheantas an duine 

dátheangaigh. Dar le rannpháirtithe Koven, bíonn aitheantas amháin acu agus iad ag labhairt 

as Fraincis sa bhFrainc ach bíonn aitheantas eile acu agus iad ag labhairt as Portaingéilis sa 

Phortaingéil. Éiríonn le staidéar Koven a thaispeáint dúinn go gceapann roinnt daoine 

dátheangacha go bhfuil dhá pháirt iontu féin agus go mothaíonn siad go bhfuil níos mó ná 

aitheantas amháin acu. D’éirigh le Koven béim a chur ar an bpointe nach bhfuil aitheantas 

amháin seasamhach ag aon duine mar gur coincheap sealadach malartach é an t-aitheantas 

gur féidir a bheith ag athrú de shíor ag brath ar an duine dátheangach féin, an teanga atá á 

labhairt acu, an duine lena bhfuil siad ag labhairt le chomh maith leis na daoine atá ina 

gcomhluadar agus an suíomh ina bhfuil siad.  

 

Is léir ón taighde go mbraitheann roinnt daoine dátheangacha mar dhaoine difriúla ina ndá 

theanga. Cuireann na taighdeoirí Dewaele agus Pavlenko béim ar an gcoincheap seo ina 

gceistneoir ‘Bilingualism and emotions’ (Dewaele & Pavlenko, 2001-2003). Léiríonn na 

torthaí go ndúirt 65% den sampla go mbraitheann siad mar dhuine eile ina gcuid teangacha 

éagsúla. Dar le Pavlenko (2006:13), ba léir seo i dtuairiscí na rannpháirtithe, “thinking, 

behavior, and perception of the self and the world do change with the change in language”. 

Is féidir breathnú ar thaighde ar imircigh freisin chun staidéar a dhéanamh ar an mbealach go 

mbíonn orthu glacadh le teanga agus cultúr nua agus iad ar imirce. Tá taighde idirnáisiúnta le 

fáil ar an réimse seo den dátheangachas, mar shampla díríonn Mills (2004) ar mhná go bhfuil 

dhá theanga agus dhá chultúr acu. Cuireann a torthaí in iúl go mbíonn deacrachtaí ag daoine 

dátheangacha agus iad ag iarraidh a ndá haitheantas a láimhseáil, mar shampla, “I never felt 
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that I was British, English and I never felt that I was Muslim. I always felt that I was one in 

between” (Mills, 2004:172).  

 

Déanann Prescher (2007) iniúchadh ar imircigh dátheangacha Gearmánacha sna Ísiltír. 

Míníonn na rannpháirtithe go mothaíonn siad go bhfuil siad idir dhá theanga, dhá háit agus 

dhá aitheantas, mar shampla, “ … I don’t feel wholly Dutch. No. I feel more as an integrated 

whole, and within this whole there is German and Dutch” (Prescher, 2007:200). Tugann 

Weeks (1990:88) le tuiscint gur féidir le teannas agus coimhlint a bheith ann idir aitheantais 

an duine nuair a deir sé, “Identity is about belonging, about what you have in common with 

some people and what differentiates you from others … each of us lives with a variety of 

potentially contradictory identities, which battle within us for allegiance … ”. Is léir go 

bhfuíll ciall suntasach ag baint le ráiteas Weeks (1990) i gcomhthéacs aitheantais an duine 

dátheangaigh mar go mbíonn dhá theanga, dhá chultúr agus dhá phobal á mhealladh. Ach ag 

an am céanna, éiríonn le roinnt daoine dátheangacha an dá thaobh dóibh agus an dá aitheantas 

atá acu a thabhairt le chéile in aitheantas comhtháite nó i gcomhaitheantas amháin mar a 

thaispeánann torthaí Prescher (2007) thuas. Léiríonn an taighde seo solúbthacht an aitheantais 

i rith saoil an duine.       

 

Rinneadh staidéar ar úsáid na Spáinnise sa Spáinn agus sna Stáit Aontaithe le roinnt blianta 

anuas. Léiríonn taighde Loureiro-Rodríguez (2008) ar dhéagóirí dátheangacha sa Spáinn gur 

tháinig luachanna achrannacha i leith teanga na Gailísise chun cinn mar thoradh ar Ghailísis 

chaighdeánach sa chóras oideachais agus i gcómhthéacsanna oifigiúla. Thug an taighde seo le 

fios go mbíonn paradacsanna soch-theangeolaíocha le feiscint i bpobail dátheangacha mar tá 

easaontas idir meonta rannpháirtithe an staidéar taighde seo agus úsáid na teanga. Léiríonn an 

aoisghrúpa 16-25 na leibhéil is ísle d’úsáid laethúil de Ghailísis toisc go ndúirt 23% dóibh go 

mbaineann siad níos mó úsáide as an teanga ná Spáinnis. Cuireann siad in iúl go mothaíonn 

siad go bhfuil luach siombaileach ag baint leis an teanga agus go bhfuil ról tábhachtach ag an 

teanga mar urlabhraí d’aitheantas Gailísise. Taispeánann siad go soiléir go gceapann siad go 

bhfuil deighilt idir an Gailísis a labhraítear faoin tuath agus an Ghailísis chaighdeánach mar 

go bhfuil droch-íomhá ag baint le Gailísis fós toisc go gceanglaítear í le saol na tuaithe: 

 

In spite of this newly acquired positive values of rural Galicia(n), old deep seated 

stigmas continue to exist to a certain extent. Thus, association of Galician with rural 

areas and illiteracy may make some Galician speakers shift to Spanish to avoid being 

type-cast as a ghanán ‘redneck’, which is a word that came up in many of the 
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interviews conducted in the high school of A Coruna to refer to people who speak 

Galician and are not very refined. (Loureiro-Rodríguez, 2008:74-75).  

 

Cuireann Edwards (1976:45) béim ar luach siombalach na canúna nuair a deir sé, “Dialect 

differences reflect, and reinforce, different frequencies of interaction. They also have a 

symbolic value in identifying the group”. Maíonn Romaine (1994) gur comhstruchtúraí 

sóisialta agus ní teangeolaíochta is ea coincheap na teanga agus na canúna. In ainneoin an 

droch-íomhá agus an pictiúr steiréitipiciúil a bhíonn ag roinnt den bpobal faoin teanga 

Gailísise agus an pobal a bhíonn á labhairt, léiríonn staidéar taighde Loureiro-Rodríguez 

(2008) go bhfuil an meon ag athrú. Tugann torthaí an taighde le tuiscint go bhfuil ról 

tábhachtach ag ideolaíochtaí na teanga caighdeánacha agus ag an oideachas dátheangach i 

gcruthú aitheantas indibhiúil an déagóra chomh maith le haitheantas cnuasaitheach an 

déagóra.        

 

Déanann Shenk (2008) staidéar ar na cinntí teanga a dhéanann cainteoirí dhúchasacha 

Spáinnise a bhíonn i dteagmháil le Béarla i West Liberty, Iowa sna Stáit Aontaithe. Dar leis 

an taighdeoir, cruthaíonn na páistí dátheangacha a gcuid aitheantais i slite éagsúla, “These 

Latino children construct identity in a variety of ways, whether through assimilation to the 

dominant culture, retreat into the language minority culture, or through a linguistic 

brokerage that blurs the boundary between the two languages and cultures” (2008:222). 

Míníonn Shenk ina cuid oibre go bhfuil trí phobal i West Liberty: cainteoirí dhúchasacha 

Spáinnise, cainteoirí dhúchasacha Béarla agus cainteoirí dhátheangacha is déchultúracha a 

labhraíonn an dá theanga agus a thuigeann rialacha an dá chultúir (2008:223-224). Beidh an 

staidéar taighde atá idir lámha anseo ag díriú ar thrí ghrúpa freisin.    

   

Is minic a deir taighdeoirí gur féidir le daoine dátheangacha aitheantas nua neamhspleách a 

chruthú dóibh féin; aitheantas a tharraingíonn an dá dhomhan lena mbaineann siad le chéile 

(Brubaker, 2004; Heller, 1994; Hill & Hill, 1986; Urciuoli, 1996). Déanann páistí 

dátheangacha cinntí laethúla faoi theanga ina ndéanann siad meastóireacht ar a 

gcomhchainteoirí maidir le hoilteacht teanga agus aitheantas (Blom & Gumperz 1972; Valdés 

1982; Zentella, 1981). Dar le Raschka et al. (2002) d’fhéadfadh aois nó ról údarásach an 

chomhchainteora a bheith níos tábhachtaí ná a (h)aitheantas eitneach. Is léir go bhfuil ciall 

leis an ráiteas seo i gcomhthéacs na scoile mar gur iad bainistíocht agus foireann na scoile a 

chuireann nósanna teanga agus iompair i mbun (Brice Heath, 1983). Cuirtear rialacha i 
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bhfeidhm maidir le labhairt teangacha i scoileanna tumoideachais is scoileanna dátheangacha. 

Mar san, cruthaítear nasc idir údarás agus teanga in aigne an pháiste dátheangaigh. Míníonn 

Ó Giollagáin agus Mac Donnacha (2008:116) an pointe seo i gcomhthéacs na Gaeilge: 

 

For a significant proportion of young Gaeltacht speakers of Irish, whether home-based 

or learners (L2 Irish-speakers), speaking Irish manifests itself as conforming or 

yielding to the language choice of an authority figure (parents, teacher, community 

leader, etc.) rather than acting in accordance with social and linguistic norms which 

their own age cohort has established. 

 

Deir Shenk (2008) gur mhinic a luaigh na tuismitheoirí sna hagallaimh an ceangal 

tábhachtach atá ann dóibh idir a dteanga dhúchasach, Spáinnis, a labhairt agus a n-aitheantais 

chultúrtha agus/nó náisiúnta féin a choimeád. D’aithin na tuismitheoirí buntáistí an 

dátheangachais. Ní hamháin san ach thaispeáin sean-athair amháin go gcuireann sé luach an 

dátheangachais agus an tábhacht a bhaineann lena theanga dhúchasach a chaomhnú in iúl dá 

dá gharmhac go rialta: 

 

 … the child’s grandfather asked him, “?Cuantó vales si hables dos idiomas?” ‘How 

much are you worth if  you speak two languages?’, to which the child responded, “Dos 

personas” ‘Two people’, a response affirmed by his grandfather: “Vales dos personas” 

‘You are worth two people’, … (Shenk, 2008:244-245). 

 

Dar le Shenk (2008:252), éiríonn le roinnt dá rannpháirtithe greim a choimeád ar an dá 

dhomhan lena mbaineann siad, sé sin an cultúr a bhaineann lena dteanga dhúchasach agus 

cultúr an theanga thromlaigh mar thoradh ar mheon a dtuismitheoirí: 

 

Children such as Maritza, Carmen, Pilar, Rogelio and Alberto were encouraged by 

familial ideologies to exercise such a dual identity – both maintaining and validating a 

linguistic and cultural competence in their native language while not denying 

themselves access to the world of the majority language and culture. 

 

Is cosúil go bhfuil tuismitheoirí agus múinteoirí in ann an tábhacht a bhaineann le caomhnú 

teanga mhionlaigh a chur chun cinn i measc páistí dátheangacha níos fearr ná na 

teachtaireachtaí cumhachta a chuirtear os a gcomhair faoi stádas teanga thromlaigh agus 

mhionlaigh (Shenk, 2008:253). 

 

Ceistíonn an taighdeoir Bustamante-López ábhar an aitheantais ina staidéar, “Constructing 

linguistic identity in Southern California” (2008). Déanann sí iniúchadh ar an mbealach a 
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chruthaíonn agus a shocraíonn daoine óga dátheangacha ó dhúchas Meicsiceach i nDeisceart 

California a gcuid aitheantais. Labhair na rannpháirtithe Spáinnis, Béarla nó an dá theanga sa 

bhaile. Mhínigh na rannpháirtithe gur sa naíonra nó sa bhunscoil a thosaigh siad ag foghlaim 

agus ag labhairt Béarla ar dtús. Mhothaigh roinnt de na rannpháirtithe go mbíonn ócáidí go 

mbíonn a n-aitheantais Bhéarla níos láidre ná a n-aitheantais Spáinnise. Leagann Bustamante-

López (2008) béim ar sholúbthacht an aitheantais agus cuireann sí i gcuimhne dúinn nach rud 

buan seasmhach atá ann ach a mhalairt ar fad. Athraíonn aitheantais an t-am ar fad agus 

bíonn siad á hathchruthú tríd idirghníomhaíocht agus cumarsáid le comhchainteoirí. Cé go 

mbíonn teannas agus dúshlán ag baint lena leithéid, tugann an taighdeoir le tuiscint go raibh 

na daoine dátheangacha a ghlac páirt ina taighde bródúil as saibhreas agus castacht a gcuid 

aitheantais teangeolaíoch. Tá an taighdeoir Ros i Solé (2004:230) ar aon fhocal faoin tuairim 

seo nuair a deir sí go mbíonn aitheantais iolrach ag teastáil ó dhaoine a labhraíonn dhá 

theanga. Is cosúil go mbíonn daoine óga dátheangacha ar fud an domhain faoin mbrú céanna 

toisc go mbíonn teanga láidir chumhachtach an Bhéarla á mhealladh ón dteanga dhúchasach 

féin. 

 

Déanann an taighdeoir Urciuoli (2008) staidéar ar an teannas idir teanga dhúchasach agus 

teanga acadúil trí eolas a bhailiú ó fhoghlaimeoirí teanga oidhreachta Spáinnise. Cuireann 

Urciuoli i gcuimhne dúinn go bhfuil nasc daingean idir teanga agus cultúr. Baintear úsáid 

agus tuiscint as teanga i gcomhthéacsanna sóisialta. Thug Bourdieu (1991) linguistic habitus 

ar an gcoincheap seo. Is cabhair í smaoineamh ar choincheap Bourdieu agus cultúr á phlé 

againn toisc go gcuirtear ina luí orainn go gcruthaítear cultúr go sóisialta. Míníonn Bourdieu 

(1982) gur ghá ‘brí’ a scrúdú sa chomhthéacs sóisialta. Is ionann cultúr agus próiseas 

idirghníomhíochta ina mbaintear ciall and tuiscint as an ndomhan. Mar a deir Urciuoli 

(2008:260), ní hé go bhfuil dhá theanga nó dhá chultúr ‘ag’ duine dátheangach ach 

cruthaítear agus forbraítear aitheantais theangeolaíocha agus cultúrtha thar ama. Tagraíonn 

Urciuoli don teannas a bhíonn idir an leagan caighdeánach de theanga agus a canúintí. Is 

cosúil go mbíonn roinnt cainteoirí dhúchasacha glan in aghaidh na teanga chaighdeánaigh ach 

go mbaineann roinnt eile acu úsáid as chun a gcuid aitheantais a hath-chruthú (Urciuoli, 

2008:261). Tuairiscítear go ndéanann daltaí dátheangacha breithiúnas ar an bhfoghraíocht, 

foclóir agus nathanna cainte a bhíonn ag an ngrúpa eile. Is comhartha aitheantais í canúint ina 

ndéantar aithnítear an áit gurb as duine. Fiosrófar an coincheap seo i gcás na Gaeilge i mo 

staidéar taighde.  
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3.7 An tAitheantas agus an Ghaeilge 

Léiríonn an litríocht gur féidir le haitheantais a bheith iolrach agus solúbtha. Molann Hall 

(1997:51) dúinn glacadh le haitheantas mar seo, “identity as a production, which is never 

complete, always in process, and always constituted within, not outside, representation”. Mar 

san, tá coincheap an aitheantais saoráideach. Cuireann Hall in iúl dúinn go sainmhainíonn 

daoine iad féin i dtéarmaí an duine eile. I gcomhthéacs an dátheangachais, is comhartha 

aitheantais í teanga. Deir Woodward (1997:10) “there is an association between the identity 

of the person and the things a person uses”. Is léir go bhfeidhmíonn teanga mar chomhartha 

tábhachtach den aitheantas. Mar a deir Gibbons agus Ramirez (2004:197), “One way of 

constructing one’s identity as Hispanic is to use Spanish”. Tá teanga mar pháirt den 

chomhthéacs ina léirítear aitheantas duine. Tugann Pavlenko agus Blackledge (2004:13) le 

tuiscint go soláthraíonn teangacha na téarmaí lena dtógtar agus lena ndéantar idirbheartaíocht 

ar aitheantais. Is uirlis thábhachtach agus chumhachtach í teanga i bpobal dátheangach toisc 

go gcuireann sé meon na ndaoine in iúl (Genesee, 1977). Tá aitheantas sáite sa chaidreamh 

agus sa chumarsáid le daoine eile. Is uirlisí chumhachtacha iad teanga agus cultúr a 

sholáthraíonn agus a dhiúltaíonn aitheantais agus a chuireann indibhiúil san áireamh is a 

fhágann iad amuigh. Deirtear go mbaineann teangacha agus aitheantais le cúrsaí cumhachta. 

Is siombail í teanga dár gcuid aitheantais. Tá páirt riachtanach ag teanga i gcruthú, i gur chun 

cinn agus i gcaomhnú teanga náisiúnta (White, 2006). 

 

 Is gá dúinn cuimhneamh ar stair chasta na Gaeilge i stair na hÉireann nuair atá cúrsaí 

dátheangachais is cúrsaí aitheantais á phlé againn. Cuireann Cronin agus Ó Cuilleanáin 

(2003:19) béim ar sholúbthachta agus neamhbhuanacht an aitheantais in Éirinn nuair a deir 

siad: 

 

Language, and history of language, play an important part in defining a country’s 

identity. And the history of Ireland’s languages can throw new and unexpected light on 

aspects of our identity as we enter a new millennium. For a start, it proves that identity 

is never a fixed, univocal state, but a plurality of relationships that exist through a 

dynamic process, a matter of give and take, in which to receive is just as honourable as 

to give. 

 

Baineann teanga le cultúr agus le stair tíre. Is siombail í teanga a sheasann do thréithe a 

bhaineann le tír faoi leith. Cuireann Edwards (2009:251) béim ar an bpointe seo nuair a deir 

sé, “The attachment felt by the English-speaking Irish or Welsh to a culture and an ancestry 
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whose language they no longer possess is a psychologically real one, and demonstrates the 

continuing power of what is intangible and symbolic” (Edwards, 2009:251). Tá nasc idir 

teanga agus aitheantas agus is léir go bhfuil an nasc san le feiscint go soiléir i gcás an 

dátheangachais. Míníonn Edwards (2009:20) an caidreamh tábhachtach idir teanga agus 

aitheantas nuair a deir sé, “… since language is central to the human condition, and since 

many have argued that it is the most salient distinguishing characteristic of our species, it 

seems likely that any study of identity must surely include some consideration of it”.  

 

Is minic a phléitear ceist na Gaeilge i meáin chumarsáide agus i litríocht na tíre seo. Foilsíodh 

go leor scríbhneoireachta ar cheist na Gaeilge agus an aitheantais in Éirinn sa 21ú haois ó 

thosach na mílaoise (Cronin, 2005; Kelly, 2002; Mac Mathúna et al., 2000; Mac Murchaidh, 

2004; McCloskey, 2001; Nic Eoin, 2004; 2011; Nic Pháidín & Ó Cearnaigh, 2008; Ó Duibhir 

et al., 2011). Aithníonn an litríocht seo gur ceist chonspóideach í ceist na teanga a 

mhúsclaíonn réimse leathan meonta agus mothúcháin i measc muintir na tíre. Ní haon ionadh 

é seo nuair a smaoinímid ar stair chasta na teanga in Éirinn mar a léirigh mé sa chaibidil 

dheireanach. Cuirtear casadh eile ar an scéal nuair a phléitear cúrsaí aitheantais ar aon thaobh 

le ceist na teanga.  

 

Éiríonn le Mac Murchaidh (2004) solas a chaitheamh ar an ábhar suimiúil seo ina chnuasach 

aistí a scríobh baill de lucht na Gaeilge sa 21ú haois. Maíonn Titley (2004) mar shampla, nár 

éirigh le pobal na hÉireann riamh ceist an aitheantais a réiteach. Luann sé staid na Gaeilge i 

gcóras oideachais na tíre agus deir sé go gcaithimid go leor fuinnimh ag iarraidh ar dhaoine 

an teanga a fhoghlaim ach nach dtugaimid deiseanna dóibh úsáid a bhaint as an teanga 

lasmuigh den seomra ranga (Titley, 2004:22). Aithníonn Titley (2004) an ról atá ag an 

Ghaeilge i gcruthú an aitheantais sa tír seo agus tugann sé le tuiscint dúinn nach dóigh leis go 

bhfuil mórán fágtha ag muintir na tíre san ‘identity kitty’ sa lá atá inniu ann (2004:22). Ach 

aithníonn sé an ról lárnach atá ag an spórt in Éirinn, ‘Only sport shakes its locks as something 

that brings people together in some kind of national communion’ (2004:23). 

 

Tugann an cainteoir dúchasach Fennell (2004) cuntas fíor shuimiúil dúinn ar a saol mar 

dhuine dátheangach agus mar Ghaeilgeoir in Éirinn. Léiríonn sí solúbhthacht an aitheantais 

nuair a mhíníonn sí dúinn gur tháinig athrú meoin uirthi mar Ghaeilgeoir nuair a bhog sí ó 

cheantar Gaeltachta go ceantar Galltachta agus í ina páiste óg. Tarraingíonn sí contrárthacht 

ghéar idir Gaeilge chaighdeánach uirbeach na Galltachta agus Gaeilge tuaithe na Gaeltachta. 
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Baineann sí úsáid as na canúintí chun tuisicnt a thabhairt dúinn ar an náire agus an mí-

shuaimhneas a mhothaigh sí ag labhairt Gaeilge na Gaeltachta sa Ghalltacht. Maíonn sí gur 

chruthaigh an chanúint deighilt idir í féin agus a comhscoláirí Gaelscoile agus gurbh fhíor 

shoiléir do gach duine acu go raibh difríocht eatarthu, “I started to feel my Irish was wrong … 

A slight feeling of shame and embarrassment began to creep into my psyche … No child 

wants to be different, but as soon as I would open my mouth in class the difference would be 

as plain as day” (Fennell, 2004:25). Cuireann sí an Ghaeilge i gcomparáid leis an mBéarla 

chun a léiriú dúinn go gcothaíonn canúintí na Gaeilge scaradh idir cainteoirí is grúpaí, “With 

English it was the contrary. Everybody understood me when I spoke. It was inclusive” 

(Fennell, 2004:26).  

 

Déanann Ní Dhuibhne (2004) cur síos ar an náire chéanna a bhraith Fennell (2004) nuair a 

thagraíonn sí don bhfadhb a bhí aici mar dhalta scoile chun nasc a dhéanamh idir Gaeilge na 

Gaeltachta mar a bhí ag a hathair agus Gaeilge na Galltachta mar a bhí ar scoil, “I sensed that 

nobody knew what to do with my father, that embarrassing phenomonen: the real thing … his 

Irish sounded primitive and barbaric, and it seemed to me that when he spoke it he, too, 

linked himself to something wild and savage” (2004:75). Glaonn sí Gaeilge ‘neodrach’ ar an 

teanga a múineadh di i nGaelscoileanna na príomhchathrach.  

 

Is minic a thagraítear d’ábhar na gcanúintí agus go háirithe do lucht na Gaeilge a deir nach 

ionann an dá shaghas Gaeilge. Mar a thugann Ó Giollagáin (2012:21-22) le tuiscint: 

 

… is féidir fianaise a aithint a léiríonn an fonn intuigthe i measc cainteoirí Gaeltachta 

leis an teorainn idir an sealbhú dúchasach agus an fhoghlaim institiúideach a mharcáil. 

Feictear, mar shampla, an mharcáil seo san idirdhealú a dhéanann Joe Steve Ó 

Neachtain ‘[i]dir na Gaeil a d’fhás ón rúta agus na Gaeil a síolraíodh i ngorlann an 

oideachais’ in alt a scríobh sé don iris Biseach. 

 

Maíonn Ó Broin (2012:12) go bhfuil dhá Ghaeilge á labhairt sa tír; Gaeilge na Gaeltachta 

agus “an Ghaeilge Nua” a labhraítear i gcathracha na tíre. Is fiú súil a chaitheamh ar an eolas 

a bhailigh Ní Chasaide agus Regan (2010) ó dhaltaí a bhí ag freastal ar iar-bhunscoileanna 

lán-Ghaeilge. Taispeánann a dtorthaí cé go raibh meon dearfach ag daltaí na nGaelscoileanna 

i leith Gaeilge na Gaeltachta, níor mhian leo aithris a dhéanamh ar dhéagóirí Gaeltachta agus 

chuir siad in iúl go raibh siad an-bhródúil a n-aitheantais uirbeacha a léiriú trí Ghaeilge. 

Thaispeáin a dtorthaí go bhfuil déagóirí dátheangacha na Galltachta feasach faoi na 
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difríochtaí idir an saghas Gaeilge a labhraíonn siad agus an saghas Gaeilge a labhraíonn 

déagóirí dátheangacha na Gaeltachta. Is cosúil go mbraitheann siad compordach lena gcuid 

Gaeilge agus nach mbraitheann siad faoi bhrú Gaeilge na Gaeltachta a fhoghlaim, mar 

shampla, “Like cén fáth a caithfidh muid, tá muid like in Átha Cliath, níl muid i Conamara nó 

Ciarraí, like sin, sin ár accent {sic}” (Ní Chasaide & Regan, 2010:76-77). Déanann 

McCloskey (2008:86) cur síos ar an ábhar seo freisin nuair a deir sé, “there are many people 

who speak (fluently and carelessly) new urban hybrids, heavily influenced by English in every 

way”.  

 

Aithníonn Gaeilgeoirí na cathrach ar nós an t-iriseoir agus an craoltóir Úna Mullally (2012) 

nach bhfuil an saghas Gaeilge a labhraíonn sí mar an gcéanna leis an saghas Gaeilge a 

labhraítear sna Gaeltachtaí. Ach tá sí ar aon fhocal le rannpháirtithe Uí Chasaide agus Regan 

(2010) nuair a deir sí nach dteastaíonn uaithi aithris a dhéanamh ar Pheig Sayers gach babhta 

a osclaíonn sí a béal chun an teanga a labhairt. Is suimiúil go gcuireann Mullally (2012) in iúl 

nach dóigh léi go nglacfadh muintir na Gaeltachta riamh lena Gaeilge ‘4GA’ mar a ghlaotar 

ar a canúint, dar léi. De réir Fennell (2004:28), níl réiteach ar an easaontas seo go fóill, 

“confusion between the camps still remains”. Cuireann Fennell leis an tuairim seo nuair a deir 

sí go mothaíonn sí go mbíonn sí ag maireachtáil idir dhá chultúr mar go mbíonn uirthi rogha 

a dhéanamh, ní hamháin idir dhá theanga ach idir dhá shuíomh tíreolaíochta. Déanfaidh mo 

staidéar taighde iniúchadh ar na hábhair chonspóideacha a phléann Fennell ina haiste chun 

tuisicnt a fháil ar mheonta déagóirí dátheangacha in Éirinn sa 21ú haois.    

 

Tagraíonn Cronin (2005:9) gurb ionann Gaeilgeoirí na cathrach agus “treibh dofheicthe”. 

Glaonn McCloskey (2008:85) an “‘second language community’” ar Ghaeilgeoirí na cathrach 

agus déanann sé cur síos orthu mar, “It is a large, disparate, well educated, and mostly 

middle class community”. Tugann an cainteoir dúchasach Gaeilge Ní Chinnéide (2004:36-37) 

le tuiscint go gcasann muintir na Gaeltachta ar an mBéarla nuair a thagann strainséir chuig an 

Ghaeltacht. Tagraíonn sí do bhreathnadóirí a deir go bhfuil an Ghaeilge i mbaol bheith ina 

teanga ‘phríobháideach’. Maíonn Cronin (2005:25) go gcasann lucht na Gaeltachta ar an 

mBéarla mar go “rinneadh scigmhagadh de Ghaeilgeoirí arís agus arís eile mar dhream 

coimeádach, dáigh, claonta a bhí teanntaithe ina ndomhan cúng féin. B’ionann an teanga a 

labhairt in áit phoiblí ar bith agus ‘fanaiceacht’. Ach seo paradacsa na hilghnéitheachta: 

cothaíonn leithleachas éagsúlacht.”  
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Tugann Ó Laoire (2004) freagairt phearsanta ar staid na Gaeilge sa lá atá inniu ann ina aiste 

dár teideal “Níl sí doiligh a iompar!/No load to carry: A personal response to the cureent 

situation of Irish”. Maíonn sé nach ualach í an Ghaeilge ach gur buntáiste í. Luann sé 

(2004:60-61) an caidreamh dearfach atá ag Éireannaigh dátheangacha lena gcuid aitheantais 

sa sochaí comhaimseartha nuair a thagraíonn sé do chuimhní cinn Hugo Hamilton, The 

Speckled People (2003), “The world we live in today is a speckled world and we must realise 

that we are all breacdhaoine, ‘speckled people’. We can only gain by embracing such a 

concept”. Tacaíonn an méid a dúirt an t-iriseoir Mac Cormaic (2012) le focail Uí Laoire nuair 

a deir sé go bhfuil na mílte páistí in Éirinn sa 21ú haois atá sásta glacadh leis an smaoineamh 

de bheith idir dhá chultúr. Tugann Cronin (2005:51) le tuiscint gur deacair muintir na 

hÉireann a shásamh mar go mbíonn roinnt dóibh ag gearán faoin Stát nuair a dhéantar 

iarracht an teanga mhionlaigh a chosaint mar go measann siad go mbaineann sí leis an 

náisiúnachas eitneach agus bíonn dream eile ag gearán gur cur amú airgid atá inti. Le roinnt 

blianta anuas, aithnítear tionchar dearfach TG4 ar stádas agus íomhá na Gaeilge cé gur 

mhinic a cáineadh go dona í mar smaoineamh sula mbunaíodh í ar Oíche Shamhna 1996 (Nic 

Cionnaith, 2008; Watson, 2003;). Ach tuairiscítear a mhalairt faoi Raidió na Gaeltachta mar a 

luann Gogan (1996) nuair a deir sé gur mhinic a cháintear an stáisiún raidió mar nach 

bhfreastalaíonn sé ar an aos óg.      

 

Ardaíonn Nic Eoin (2011) pointe fíor thábhachtach ina plé ar ábhar an aitheantais i 

gcomhthéacs an dátheangachais i sochaí comhaimseartha na hÉireann nuair a deir sí gur 

‘siombail aitheantais’ í teanga na Gaeilge do thromlach an daonra ach gur ‘gníomh 

aitheantais’ í do chainteoirí Gaeilge. Taispeánann Nic Eoin (2004, 2011) dúinn gur minic a 

mhothaíonn Éireannaigh dátheangacha idir dhá chomhairle faoi a dteangacha, a gcultúir agus 

a gcuid aitheantais nuair a dhíríonn sí ár súile ar fhilíocht nua-aimseartha na Gaeilge. Is 

suimiúil go roinneann sí aitheantais na Gaeilge i dtrí chuid: 

 

 Gaeltacht identities 

 Breac-Ghaeltacht identities 

 Second-language/learner identities  

(Nic Eoin, 2011:112). 

 

Cuireann an taighdeoir Nic Ghiolla Phádraig (2001) leis an taighde ar ábhar an aitheantais i 

gcomhthéacs na Gaeilge mar gur éirigh léi eolas luachmhar a bhailiú ó pháistí dátheangacha i 

bPoblacht na hÉireann. Tugann a taighde ar dhaltaí idir 9 agus 15 bhliana déag d’aois a bhí 
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ag freastal ar Ghaelscoileanna agus ar scoileanna Gaeltachta le tuiscint go measann an 

tromlach de na páistí dátheangacha go bhfuil a stádas teanga mhionlaigh mar pháirt dearfach 

agus luachmhar dá dtaithí mar pháistí óga.  

 

Caitheann Ní Chonchúir (2012) solas ar mheon an déagóra dátheangaigh freisin ina staidéar 

taighde ar fheasacht sochtheangeolaíochta chainteoirí dúchais na Gaeltachta. Míníonn an 

taighdeoir dúinn gur thug na daoine óga dara leibhéal Gaeltachta a ghlac páirt ina staidéar le 

fios go raibh sé nádúrtha dóibh Béarla a labhairt eatarthu féin agus gur labhair siad i mBéarla 

go minic le chéile le linn an ghrúpa fócais (Ní Chonhcúir, 2012:110). Maíonn Ní Chonchúir 

(2012:110) go dtaispeánann nósmahaireacht teanga na ndaltaí  “ … gur láidre a gcleachtais 

fhéiniúlachta ghallda ná an diméan foirmiúil Gaelach ina raibh siad”. Is suimiúil go measann 

sí ón eolas a bhailigh sí le linn an staidéir nach bhfuil coincheapa soiléire ag na déagóirí 

maidir le cultúr na Gaeltachta ná maidir leis an ngaol idir an teanga agus an cultúr a 

ghabhann léi. Dá bharr san, molann Ní Chonchúir an nasc idir labhairt na Gaeilge agus 

féiniúlacht chultúrtha chainteoirí óga a neartú.  

 

Is fiú súil a chaitheamh ar an eolas a bailíodh don Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar 

Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht (Ó Giollagain & Mac Donnacha et al., 2007). Luaitear “an 

dearcadh dearfach i leith na Gaeilge a thug an fhoireann taighde faoi deara i ngach ceantar a 

bhí faoi chaibidil sa staidéar, agus go háirithe i measc dhaoine óga na Gaeltachta” (Ó 

Giollagain & Mac Donnacha et al., 2007:542). Taispeánann torthaí an staidéir go raibh 

dearcadh fabhrach ag formhór na ndaoine óga (85%) a ghlac páirt sa staidéar i leith na 

Gaeilge agus go ndúirt 71% dá mbeadh páistí acu go dtógfaidís le Gaeilge iad (2007:339). Is 

spéisiúil gur shíl 51% go bhfuil “buntáistí le bheith dátheangach”, go raibh “an Ghaeilge an-

tábhachtach dóibh go pearsanta” do 44% agus gur roghnaigh 40% go gcuireann “sí le mo 

chuid deiseanna fostaíochta” as an liosta cúiseanna go raibh siad i bhfabhar na Gaeilge a 

cuireadh ar fáil sa cheistneoir (2007:340). Cé go léiríonn torthaí an staidéir seo dearcadh 

dearfach na ndéagóirí Gaeltachta i leith na teanga, aithníonn na taighdeoirí go bhfuil bearna 

idir dearcadh na ndaoine óga agus an tuisicnt atá acu ar na himpleachtaí atá ag a n-iompar 

teanga féin ar thodhchaí na Gaeltachta (2007:360). Is é cuspóir mo staidéir taighde ná cur leis 

an taighde thuas.  
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3.8 An Cultúr agus Cultúr na Scoile 

Is gá díriú ar choincheap an chultúir nuair atá cúrsaí aitheantais is dátheangachais á phlé. 

Aithníonn an litríocht go bhfuil ról lárnach ag teanga mar ghníomhaire de sheachadadh 

cultúir (Romaine, 1994). Is léir go mbaineann cultúr le hábhar an aitheantais toisc go mbíonn 

tionchar ag cultúr ar chruthú aitheantais. Tugann teoiricithe ar nós Bruner (1986) le tuiscint 

go bhfuil nasc idir cultúr agus oideachas. Léiríonn Bruner an ceangal seo nuair a 

cheanglaíonn sé síceolaíocht chultúrtha le hoideachas. Molann sé dúinn féachaint ar chúrsaí 

oideachais agus scoile ina gcomhthéacs cultúrtha toisc go bhfuil tionchar éifeachtach ag an 

gcultúr ar intinn an duine, “ … culture shapes mind, that it provides us with the toolkit by 

which we construct not only our worlds but our very conceptions of our selves and our 

powers” (Bruner, 1986:x). Glaonn Bruner (1986:1) ‘culturalism’ ar an gcoincheap atá aige 

chun cur síos a dhéanamh ar an tslí a oibríonn an intinn, “mind is both constituted by and 

realized in the use of human culture”. I gcomhthéacs an oideachais, deir Bruner (1986) go 

bhfuil an scoil mar chultúr freisin. Is cosúil go mbíonn daoine óga ag leanúint na ndaoine 

fásta a bhíonn timpeall orthu, “ … children show an astonishingly strong ‘predisposition to 

culture’; they are sensitive to and eager to adopt the folkways they see around them. They 

show a striking interest in the activity of their parents and peers and with no prompting at all 

try to imitate what they observe” (Bruner, 1986:47).     

   

Deirtear go mbíonn fadhbanna aitheantais ag daoine dátheangacha mar ní hamháin go 

mbíonn orthu dhá theanga a fhoghlaim ach bíonn orthu déileáil le dhá chóras de thuairimí 

domhanda go hinmhéanach (Lamy, 1974). Mar san, is féidir leis an duine dátheangach a 

bheith déchultúrach. Is ábhar conspóideach é seo mar tugann taighdeoirí le tuiscint go 

mbíonn deacrachtaí ag roinnt daoine dátheangacha dul i ngleic le dhá chultúr. Rinne Gardner 

agus Lambert (1972) staidéar ar aitheantas daoine eithneach le dhá hoidhreacht cultúrtha i 

bpobail Francach-Meirceánach i New England agus i Louisiana. Taispeánann na torthaí go 

dtéann cúlra déchultúrach i bhfeidhm ar dhaoine i slite éagsúla. Chuaigh fo-ghrúpa amháin i 

dtreo grúpa eitnea-theangeolaíoch amháin a bhí acu, rinne fo-ghrúpa eile iarracht gan 

smaoineamh orthu féin i dtéarmaí eitneacha agus chuaigh grúpa eile i dtreo a ndá ghrúpa 

eitnea-theangeolaíoch (Lambert, 1977). Léiríonn na torthaí seo go bhfuil mórán aitheantais ar 

fáil do dhaoine dátheangacha. Is féidir le teannas a bheith idir na haitheantais seo, rud a 

chuireann brú ar an indibhiúil ceann amháin acu a roghnú. Déanann Lambert (1977:17) 

pointe tábhachtach nuair a deir sé, “identities are fragile and they can, through social 
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pressures, be easily tipped off balance”. Ní hamháin san ach cuireann Lambert (1977:21) in 

iúl go dtugann staidéir ar pháistí dátheangacha le fios, “there is no basis in reality for the 

belief that becoming bilingual or bicultural necessarily means a loss or dissolution of 

identity”.  

 

De réir Kirby et al. (1997:374) baineann cultúr le nósanna, rialacha, luachanna agus 

prionsabail ghinearálta a fhoghlaimítear go sóisialta trí theanga is iompar. Cuireann Parekh 

(2000:34) leis an bplé ar chultúr, “a system of beliefs and practices in terms of which a group 

of human beings understand, regulate and instruct their individual and collective identities”. 

Maíonn Bilton et al. (1981) gurb ionann cultúr agus oidhreacht sóisialta. Aithnítear go 

soláthraíonn Lá Fhéile Pádraig deis d’Éireannaigh sa bhaile agus go háirithe thar lear a gcuid 

aitheantais mar Éireannaigh a léiriú don bpobal. Déanann Cronin agus Adair (2002:xv) cur 

síos ar thábhacht an lae d’Éireannaigh ar fud an domhain: 

 

The 17 of March - St. Patrick’s Day - evokes powerful emotions and sentiments among 

the Irish and their diaspora around the world. It is the day for the Irish wherever they 

may be, and, just as importantly, whoever they are … St. Patrick’s Day is a public 

demonstration of ‘Irishness’, with marchers parading in distinctive regalia, displays of 

Irish dancing and performances of Irish music … St. Patrick’s Day is fundamentally 

about the Irish: their sense of self, their ties to home, their place in the world, their 

views of the past and their claims to the future.  

 

Is í teanga na Gaeilge ceann de na príomh-mhodhanna gur féidir le hÉireannach a aitheantas 

mar Éireannach a thaispeáint do dhaoine eile. Chuir polaiteoirí ag dul siar i stair na hÉireann 

béim ar ról tábhachtach na Gaeilge chun ár nÉireannachas a chur os comhair an domhain, 

mar shampla, dúirt de Valera san óráid a thug sé ar Lá Fhéile Pádraig i 1944, “there is 

nothing that is so distinctly Irish and our own as is this Irish speech” (Cronin & Adair, 2002: 

149-150). Deir Cronin agus Adair (2002) gur mhinic a bhain an lucht polaitíochta agus 

eagraíochtaí úsáid as an lá seo chun a gcuspóirí féin maidir leis an íomhá a bhí acu d’Éire a 

chur os comhair an phobail. Déanann na taighdeoirí tagairt don nuachtán Gael agus an 

moladh a thugadar dá lucht léitheoireachta ar Lá Fhéile Pádraig i 1916: 

 

You must meet the encroachment of vile anglicisation … and hurl it back into the sea, 

as Patrick hurled the snakes, from our land … Surely you, who cannot speak Patrick’s 

language cannot expect to number among the many he will have on his right hand, 

whom he will style in presenting them to God, ‘My Celtic children, whom I have 

preserved for your Kingdom’. Ah! No. Here you are not under the banner of St Patrick, 

for you are either ashamed to speak his language or to[o] idle to learn it … and we are 
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Catholics! Ah! Many the tear St Patrick must shed for us in heaven … and great must 

be his humiliation (Cronin & Adair, 2002:62-63).    

 

Is léir ón ráiteas thuas go gcruthaíodh nasc idir an Ghaeilge agus Lá Fhéile Pádraig chun an 

náisiúnachas a chur chun cinn. Taispeánann sé dúinn gur cuireadh brú ar mhuintir na 

hÉireann a ndroim a chasadh ar theanga an Bhéarla agus filleadh ar a dteanga dhúchais féin. 

 

Cruthaítear aitheantais i suíomh áirithe. Mar san, bíonn tionchar ag áit nó suíomh ar chruthú 

aitheantais, “Identities also shape and are shaped by particular geographical contexts and 

settings” (Hopkins, 2010:10). Bíonn teorainn oscailte ag áit agus bíonn tionchar ag rudaí 

áitiúla, náisiúnta agus domhanda agus próisis sóisialta is cultúrtha difriúla air. Cuireann 

Hopkins (2010:11) béim ar an bpointe seo nuair a deir sé, “ … the places used, inhabited and 

associated with young people matter; geography matters”. Cuireann Hopkins (2010:11) béim 

chomh maith ar an tábhacht a bhaineann le suíomh i gcruthú aitheantais daoine óga, “Just as 

young people’s identities will influence and be influenced by particular places, the specific 

places or locations that young people find themselves in also act as an important marker of 

identity and sense of identification”. Beidh an t-ábhar seo á phlé níos déanaí sa staidéar nuair 

a cheistítear na daltaí dátheangacha faoi slí a mhothaíonn siad mar dhaoine dátheangacha 

agus iad i suíomhanna éagsúla, mar shampla, laistigh is lasmuigh de cheantar na Gaeltachta is 

suíomh na scoile. Cuireann Hobsbawm agus Ranger (1983) béim ar an ról a bhíonn ag an 

gceantar áitiúil i gcruthú an aitheantais agus comhghreamú grúpa. Mar a deir Cronin (1999: 

51), “It is a form of national popular culture, a forum for the creation, expression or 

maintenance of senses and ideals of identity, a form of business, and a central point of focus 

for groups within and outside of any given society or nation”. 

 

Is léir freisin go mbíonn tionchar ag suíomh na scoile agus áit chónaithe na ndaltaí ar an 

teanga a roghnaíonn siad agus a gcuid aitheantais. Is siombail aitheantais é áit don duine óg 

freisin. Bíonn íomhá ag daoine eile fút ag brath ar an tír, ar an gceantar is an tsráid gurb as 

duit is go bhfuil cónaí ort. Ní hamháin san ach aithnítear daoine óga ón scoil ar a 

fhreastalaíonn siad. Bíonn aitheantas faoi leith ag baint le háit agus bíonn taithí éagsúla ag 

daoine in áiteanna ag brath ar a n-aois. Déanann taighdeoirí staidéar ar aitheantas i 

suíomhanna faoi leith ina mbíonn rannpháirtithe ag cruthú a gcuid aitheantais. Chuir 

Cummins (2011) béim ar ról an mhúinteora in idirbheartaíocht aitheantais. Chuir sé ina luí 

orainn go mbíonn aitheantais faoi chaibidil is múinteoirí ag múineadh i seomraí ranga. Bíonn 
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an-thionchar ag suíomh na scoile ar aitheantais dhaoine óga. Mar a mhíníonn Hopkins, “They 

are the crucial sites for how young people construct their identities, the mechanism whereby 

identities come under surveillance, and for the ways in which identities are given meaning” 

(Hopkins, 2010:183). Is pobal faoi leith í an scoil agus tá a cultúr agus a timpeallacht féin ag 

gach scoil.  

 

Tagraíonn Giddens (1991:246) do dhifríochtaí eitniceacha nuair a deir sé go bhfoghlaimíonn 

daoine óga faoi nósanna agus luachanna a bpobail go sóisialta, mar shampla ar scoil, “for 

many people ethnicity is central to individual and group identity. It can provide an important 

thread of continuity with the past and is often kept alive through the practice of cultural 

traditions”. D’fhéadfá an ráiteas seo a cheangal le scoileanna lán-Ghaeilge na tíre mar go 

ndéanann siad iarracht éiteas Gaelach a chothú chomh maith le cultúr, oidhreacht, teanga 

dhúchais is traidisiúin na hÉireann a chaomhnú is a chur chun cinn i measc na ndaltaí. 

Míníonn sé go mbaineann an téarma ‘eitnic’ le rudaí ar nós éadaí agus ceol. Beidh aitheantas 

eitniceach na ndéagóirí dátheangacha á iniúchadh sa staidéar seo maidir leis na cineálacha 

ceoil, spóirt agus éadaí gur suim leo agus na híomhánna a bhaineann leo. Ardaíonn Stuart 

Hall (1992; 1993) an pointe gur gá dúinn a thuisicnt nach rud seasmhach é an t-aitheantas 

cultúrtha agus gur rud ilchodach é do roinnt daoine sa lá atá inniu ann. Fiosróidh an staidéar 

seo an t-ábhar seo i gcomhthéacs na Gaeilge.   

 

3.9 An tAitheantas agus an Spórt 

 

Whether at local, regional or national level, sport is, after war, probably the principal 

means of collective identification in modern life (Bale, 1986:18).  

 

Tháinig ábhar an spóirt anuas go nádúrtha le linn an taighde. Ba mhinc a luaigh na 

rannpháirtithe ábhar an spóirt agus iad ag labhairt faoin a gcuid aitheantais mar Éireannaigh 

óga dátheangacha. Rinne na daltaí tagairtí rialta don spórt sna hagallaimh, sa scríbhneoireacht 

phearsanta agus sna ceistneoirí náisiúnta agus iad ag iarraidh cur síos a dhéanamh ar a saoil 

mar Éireannaigh, mar Ghaeilgeoirí agus mar dhaoine óga dátheangacha. De réir mar a bhí an 

t-eolas á bhailiú agam, ba léir dom go raibh ról lárnach ag an spórt i saol na ndéagóirí 

dátheangacha a bhí ag glacadh páirte sa staidéar. Dá bharr san, bhí orm machnamh a 

dhéanamh ar ábhar an spóirt agus an tionchar a bhíonn aige ar chruthú aitheantais an duine. 
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Aithníonn an litríocht an nasc atá idir an spórt agus an t-aitheantas. Tugann ócáidí spórtúla 

deis do dhaoine a gcuid aitheantais a chur os comhair an phobail. Cuireann Jarvie agus 

Walker (1994:7) béim ar an ról tábhachtach atá ag an spórt i gcúrsaí aitheantais nuair a deir 

siad gurb ionann spórt agus uirlis chun aontú náisiúnta agus aitheantas cultúrtha a bhaint 

amach. Is léir go bhfuil ciall ag baint leis an gcoincheap seo i gcomhthéacs na hÉireann nuair 

a dhírítear ar bhunú an Chumainn Lúthchleas Gael (CLG) ag deireadh na naoú haoise déag. 

Theastaigh ó roinnt den bpobal a gcuid aitheantais mar Éireannaigh a chur chun cinn agus an 

tír faoi riail na Breataine. Bhí sé mar chuspóir acu athbheochan a dhéanamh ar theanga 

dhúchais agus cultúr náisiúnta na tíre. Míníonn Ó Maolfabhail (1999) gur shiombail ab ea an 

camán d’aitheantas Éireannaigh ach ba shiombail é in aghaidh riail na Breataine in Éireann 

freisin: 

  

There is an obvious parallel between the fortunes of hurling and the fortunes of the 

Irish (Celtic) language. Each indigenous in Ireland but virtually extinct at the end of 

the nineteenth century; each neglected, and in effect repressed, by the temporal and 

spiritual powers of the land; each revived deliberately and seen as a very distinctive 

badge of Irish identity (Ó Maolfabhail, 1999:164).  

 

Is léir go bhfuil nasc idir teanga na Gaeilge agus an iománaíocht i stair na tíre. De réir mar a 

chuaigh an Ghaeilge in éag, chuaigh an iománaíocht in éag le linn na hochtú agus na naoú 

haoise déag. Bhí tionchar tromchúiseach ag an nGorta Mór 1845-49 ar labhairt na Gaeilge 

agus ar imirt na hiománaíochta. Mar a deir Cronin (1999:76), “In the period that followed the 

famine the presence of sporting pursuits across the Irish landscape clearly declined. The 

sports that were popular can be classified as English, that is cricket, soccer and rugby …”.    

Cuireadh na cluichí Gallda chun cinn in Éirinn agus bhí íomhá ardnósach ag baint leo. Dá 

bharr san, ceanglaíodh an iománaíocht leis an nGaeilge, leis an mbochtaineacht agus leis an 

sean-shaol in Éirinn. Ba dheacair d’eagraíochtaí ar nós Conradh na Gaeilge an nasc idir an 

Ghaeilge agus an bhochtaineacht a bhriseadh i meon an phobail (Moore, 2012). Ach rinneadh 

nasc idir cluichí na Breataine agus saibhreas is an uasal aicme. Déanann staraithe cur síos ar 

an gceangal a rinne muintir na hÉireann idir an cruicéad agus an uasal aicme is láithreacht 

airm na Breataine in Éirinn sa naoú haois déag (Hunt, 2007). Mar shampla, tugann Watson 

(2008:66) le tuiscint gur cothaíodh íomhá den mBreatain agus íomhá d’ Éire a bhí bunaithe ar 

an spórt: 

 

The image of Englishness against which Irishness was constructed was of Protestant 

people living in cities, playing sports like rugby, football (soccer) and cricket and 
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speaking English. The Irish idyll was a rural Catholic society playing sports like 

(Gaelic) football and hurling and speaking Irish.  

 

Bhí cluichí Sasanacha ag éirí níos láidre sna cathracha ag an am agus mhothaigh Éireannaigh 

ar nós Micheál Ó Ciosóg go raibh na cluichí Gaelacha i mbaol. Foilsíodh alt a scríobh Ó 

Ciosóg dár dteideal ‘A word about Irish athletics’ ar an 11ú Deireadh Fómhair 1884 ina 

d’iarr sé ar mhuintir na hÉireann spóirt agus nósanna Sasanacha a dhiúltú. Dar leis, bhí na 

‘garrison games’ mar a ghlaoigh sé orthu chun náisiúntacht na hÉireann a scriosadh. Mar 

san, bhunaigh Micheál Ó Ciosóg an CLG i nDúrlas i1884.  

 

Ba iad aidhmeanna an Chumainn ná cluichí Ghaelacha a chur ar siúl do na gnáthdhaoine ar 

an Domhnach nuair a bhíodh lá saor acu ón obair, bród a chothú as ucht a bheith Éireannach 

agus teanga na Gaeilge a spreagadh. Ba léir ó bhunú an Chumainn go raibh ceangal idir spórt, 

creideamh agus polaitíocht na tíre nuair a roghnaigh Ó Ciosóg, Charles Stewart Parnell 

(Ceannaire Pháirtí Parlaiminte na hÉireann), Micheál Daibhéid (Bunaitheoir agus ball den 

gConradh Talún) agus an tArd-Easpag Ó Crócaigh chun a bheith mar phátrúin ar an 

gCumann. Mar thoradh ar seo, cruthaíodh íomhá faoi leith den gCLG; íomhá Chaitlicigh, 

tuaithe agus náisiúnaí. Cuireann Cronin (1999:115) béim ar an bpointe seo nuair a deir sé go 

bhfuil 33% de pháirceanna CLG ainmnithe in omós do figiúir pholaitíochta (55% dóibh san 

ina gceannairí réabhlóideacha) agus tá ainmneacha bainteach le figiúirí reiligiúna ag 33% 

eile. Leag Ó Crócaigh (1984:18) béim láidir ar an gceangal idir an CLG agus a bheith i do 

fhíor Éireannach bródúil nuair a mhínigh sé go raibh roinnt de phobal na hÉireann ag cur 

déistin air mar go raibh siad ag casadh a ndroim ar thraidisiúin na tíre i bhfabhar nósanna 

Shasana: 

 

… we are daily importing from England, not only her manufactured goods, but together 

with her fashions, her accents, her vicious literature, her music, her dances, and her 

manifold mannerisms, her games also, and her pastimes, to the utter discredit of our 

own grand national sports, and to the sore humiliation of every genuine son and 

daughter of the old land ... 

 

Chruthaigh an athbheochan chultúrtha aitheantas do mhuintir na hÉireann. Bhí an t-aitheantas 

seo bunaithe ar aitheantas a bheadh go hiomlán difriúil ó aitheantas Shasana agus gach rud a 

bhain léi. Is léir gur theastaigh ó bhunaitheoirí an CLG ‘Éire Éireannach’ a chruthú ina 

ndéanfaí deighilt daingean idir cultúr na nGaeil agus cultúr na nGallda. Cé go raibh an 

Cumann scartha ón bpolaitíocht ar dtús, d’éirigh sé polaitiúil nuair a bhí scoilt sa pháirtí 
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Rialtas Dúchais i 1890 agus rinneadh earcaíocht don mBráithreachas Óglach Éireann (IRB) 

laistigh den gCumann do 1916. Shéan an Cumann tuairiscí a dúirt go bhfacthas a bhaill ag 

druileáil agus ag úsáid a gcamáin mar mhuscaeid. Thug an cosc ar bhallraíocht do phóilíní 

chomh maith leis an mbaghcat ar chluichí ‘gallda’ deis don gCumann an cultúr agus an 

caithimh aimsire dúchasach a chaomhnú. Chruthaigh an Cumann scoilt idir an uasal aicme is 

an lucht oibre, idir Tuaisceart is Deisceart na hÉireann, idir Protastúnaigh is Caitlicigh agus 

idir Gaelach is Breatnach. Mar san, is fíor an méid a deir Brady (2009:38), “Gaelic games are 

not only sites of memory, of remembering what is perceived to be uniquely ‘Irish’, if a 

precolonial ideal; they are sites of identity”. Deir an taighdeoir Bairner (2005:1-2) go bhfuil 

an nós ag scríbhneoireacht acadúil ar Éire agus ar thíortha eile faillí a dhéanamh ar ábhar an 

spóirt cé go bhfuil ról lárnach ag an spórt i saol na hÉireann is i gcruthú aitheantais 

Éireannacha.  

 

Chuir Michael U. Ó Donnchadha a bhí ina Uachtarán ar an gCumann Lúthchleas Gael idir 

1952 agus 1955, béim ar an nasc seo nuair a mhol sé do mhuintir na tíre na Gaeil óga a 

mhealladh chuig an CLG. Tuairiscíonn Ó Ceallaigh (1977) gur chuir Ó Donnchadha labhairt 

na Gaeilge agus imirt na gcluichí náisiúnta i gcomparáid leis an bpáirt a ghlac Éireannaigh i 

gCogadh na Saoirse. Rinne Ó Donnchadha dlúth-cheangal idir teanga na Gaeilge is cluichí 

Ghaelacha agus an tírghrá. Is éifeachtach an comparáid a dhéanann sé idir teanga dhúchais na 

tíre a labhairt is cluichí dhúchais na tíre a imirt agus páirt a ghlacadh i gCogadh na Saoirse. 

Aithnítear go bhfuil ról ag an gcogaíocht i gcruthú, cur i láthair agus lonnú aitheantais an 

duine. Déanann Maguire agus Tuck (2005) plé ar na híomhánna steiréitipiciúla a léirítear sna 

meáin chumarsáide de fhoireann rugbaí náisiúnta na hÉireann. Dar leo, baintear úsáid as 

nathanna cainte agus íomhánna a bhaineann le troid, cathanna agus cogaíocht. Aithníonn 

Beard (1998) gur minic a bhaintear úsáid as meafair spórtúla a bhaineann le cúrsaí 

cogaíochta. Dar leo, soláthraíonn an spórt agus an cogaíocht timpeallachtaí ina ndúisítear 

aitheantas náisiúnta (Maguire & Tuck, 2005:126). 

 

Déanann Cronin (1999) iniúchadh ar an ról a ghlacann an spórt ag sainmhíniú coincheapa de 

náisiúnachas na hÉireann agus aitheantas náisiúnta ó dheireadh na naoú haoise dhéag. Rinne 

sé scrúdú ar na naisc idir spórt, náisiúnachas agus aitheantas náisiúnta in Éirinn. Cuireann 

Cronin (1999:19) béim ar an gcomhaitheantas a chruthaíonn spórt, “Sport is a communal 

experience. The crowd at a sporting event is brought together for a period of time with a 

single focus in mind … An identity and a commonality of experience emerge”. Molann an 
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taighdeoir Tuck (2005:106) dúinn smaoineamh ar na crosbhóthair idir an duine aonair agus 

an náisiún agus ar na nascanna sóisialta is stairiúla casta a cheanglaíonn an duine aonair agus 

an náisiún le chéile i gcomhthéacs spórtúil: 

 

In contrast to other schools of thought, the figurational position on national identity 

advocates that the cultural representations of the nation can become part of a person’s 

habitus (the deeply embodied emotions which are socially learned and become ‘second 

nature’ to the individual) and thus appear more ‘real’ (for example, through sporting 

affiliations) rather than simply ‘imagined’.    

 

Ach cuireann Cronin (1999:23) béim ar sholúbthacht an aitheantais chomh maith le 

solúbthacht an spóirt nuair a deir sé go bhfuil níos mó ná aitheantas Éireannaigh 

amháin ann ag aon am faoi leith: 

 

… sport and nationalism are inextricably linked and play a key role in defining Irish 

nationalism and notions of Irish national identity. This role, as with the very nature of 

Irishness, is constantly in a state of flux as sport is such an ever changing vehicle for 

the transmission of both ideology and identity. 

 

Is gá dúinn smaoineamh ar an aitheantais náisiúnta mar choincheap a chruthaítear i 

gcomhthéacsanna faoi leith agus a bhíonn ag athrú thar ama. Déanann Sugden agus Bairner 

(1993) cur síos ar sheasamh stairiúil spóirt éagsúla in Éirinn. Aithníonn siad na spóirt atá 

bainteach go traidisiúnta le náisiúntachas na hÉireann, leis an mBreatain agus le polaitíocht 

neodrachais.  

 

Ní haon ionadh go gceanglaítear an CLG le hÉireannachas agus spóirt ar nós rugbaí agus 

cruicéad leis an mBreatain. Ach níl sé chomh simplí leis sin mar ní féidir a shéanadh nach 

músclaíonn an rugbaí grá agus paisean i measc na nÉireannach. Mar a deir Carter (2005:194), 

“An individual’s Irishness is certainly not lessened by practising any of these supposedly 

foreign games”. Déanann an taighdeoir Tuck (2005) staidéar ar an gcaidreamh idir an spórt, 

cultúr náisiúnta agus aitheantas i gcomhthéacs na hÉireann ina alt, “Rugby union and 

national identity politics”. Chuir sé agallamh ar imreoirí rugbaí idirnáisiúnta Éireannach chun 

tuiscint a fháil ar a meonta i leith a gcuid aitheantais mar imreoirí a imríonn rugbaí ar son na 

hÉireann. Chuir tromlach na n-imreoirí in iúl gurb é an t-am is mó a smaoiníonn siad ar a 

gcuid aitheantais ná nuair a sheinntear na hamhráin náisiúnta roimh chluichí. Is fiú 

machnamh a dhéanamh ar fhocail an amhráin chun tuiscint a fháil ar na fochialla stairiúla 

agus polaitiúla a bhaineann leis. Mar a deir Tuck (2005:113), “which recounts the fighting 
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heritage of the Irish in the face of the English invader and is imbued with anti-English 

sentiment, making references to ‘the Saxon foe’ and ‘the Tyrant’ ”.  

 

Cuireann Tuck (2005) béim ar an ról tábhachtach a bhíonn ag amhrán náisiúnta i gcúrsaí 

aitheantais agus spóirt nuair a phléann sé na fadhbanna is na conspóidí a bhaineann le 

hamhrán náisiúnta na hÉireann i gcomhthéacs an rugbaí. I dtosach báire, rinne an IRFU 

cinneadh sna 1990aidí amhrán nua spórtúil a roghnú do fhoireann rugbaí na hÉireann. 

Seinntear ‘Ireland’s Call’ chomh maith le hAmhrán na bhFiann ag cluichí rugbaí chun 

aitheantais éagsúla na n-imreoirí a aithint toisc go dtagann siad ó gach cúige d’oileán na 

hÉireann. Léiríodh tionchar an aitheantais ar an spórt nuair a tháinig aontais peile rugbaí na 

hÉireann is Sasana ar réiteach gan Amhrán na bhFiann a sheinnt nuair a imríonn Éire i 

gcoinne Sasana i Twickenham. Déanann Tuck tagairt eile do thábhacht an amhráin náisiúnta 

maidir le cúrsaí aitheantais in alt a scríobh sé le Maguire, “‘A world in union’? Rugby, 

globalisation and Irish identity” (2005). Míníonn na taighdeoirí gur thaispeáin na hagallaimh 

a chuireadar ar imreoirí rugbaí náisiúnta go n-éiríonn le rugbaí an dá thaobh d’oileán na 

hÉireann a thabhairt le chéile ar leibhéal amháin. Ach deir siad gur léir go bhfuil deighilt fós 

le feiscint idir na hÉireannaigh ó Thuaisceart na hÉireann agus ó Phoblacht na hÉireann, 

“This division in the island is perhaps most apparent in terms of language (those from the 

Republic having available a Gaelic language, whilst the majority Protestant North speak 

English). In rugby union, this manifests itself in issues surrounding the choice of anthem 

played at Ireland’s international matches” (Maguire & Tuck, 2005:121). Taispeánann an t-

eolas a bhailigh Tuck (2005:115) sna hagallaimh a chuir sé ar na himreoirí nádúr solúbtha 

agus ilsraitheach an aitheantais: 

 

Amongst the players, there were found to be essentially four competing elements or 

‘identity markers’ at play which are self, team, family and friends, and nation. These 

markers can be viewed as points along a diachronically varying continuum that ranges 

from the particular (the self) on one axis to the general (the nation) on the other.         

 

Is ábhar casta é an saorántacht maidir le cúrsaí spóirt. Is minic a bhíonn conspóid ag baint le 

himreoirí, “sport like many other cultural areas, is a site of contestation, resistance and 

struggle, whereby dominant ideologies are both maintained and challenged … this applies as 

much to ‘race’ and ethnicity as it does to gender, sexuality or class” (Carrington & 

McDonald, 2001:12). Is minic a bhíonn caint agus conspóid ann faoi himreoirí a bhíonn ag 

imirt ar son tíre muna rugadh sa thír san iad. Uaireanta ceistítear ‘Éireannachas’ imreoirí a 
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imríonn ar son na hÉireann. Tagraíonn Carter (2005) don eachtra conspóideach a tharla 

díreach roimh an gCorn Domhanda i 2002 nuair a d’fhág Roy Keane an fhoireann náisiúnta 

sacair. Ceistíodh ‘Éireannachas’ bainisteoir na foirne, Mick McCarthy, mar gur rugadh i 

Sasana é. 

 

Is léir go gcuireann an litríocht ar an spórt in iúl béim ar nádúr an aitheantais mar 

choincheap ilchodach, ilsraitheach a bhíonn faoi chaibidil ag duine ar feadh a shaoil ar 

fad. Bainfidh mé úsáid as an spórt chun tuiscint a fháil ar aitheantais Éireannaigh óga 

dátheangacha sa 21ú haois.   

 

3.10 Conclúid 

Rinne an chaibidil seo iarracht coincheap an aitheantais a shainmhíniú. Is ábhar 

coimpléascach agus suimiúil é coincheap an aitheantais i gcomhthéacs an dátheangachais. 

Léiríonn an taighde idirnáisiúnta go mbraitheann an-chuid daoine dátheangacha go bhfuil 

níos mó ná aitheantas amháin acu agus go mbraitheann an t-aitheantas ar an teanga, ar an 

suíomh, ar an gcomhluadar, ar an gcomhthéacs agus ar an duine féin. Is léir ón gcaibidil seo 

go bhfuil fíor bhaint ag ábhar an aitheantais leis an dátheangachas.  
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Caibidil 4 

 

 

 

 

Modheolaíocht 

 

 

 

 

 

…‘a portrait of a people’ … a written description of a particular culture-the 

customs, beliefs and behavior, based on information collected through 

fieldwork 

 

(Harris agus Johnson, 2000:77-78). 
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4.1 Réamhrá 

Déanann an chaibidil seo cur síos ar an bpróiseas modheolaíochta agus an cur chuige a 

cuireadh i bhfeidhm sa staidéar taighde seo ar dhátheangachas agus aitheantas. Míneofar na 

cúiseanna go roghnaíodh an pharaidím thógachaíoch, taighde léirmhínitheach agus cur chuige 

an staidéir cháis don staidéar taighde seo. Déanfar cur síos ar bhuntáistí agus mí-bhuntáistí an 

chur chuige maidir le heolas a bhailiú agus anailís a dhéanamh air. Pléifear na modhanna 

bailiúcháin eolais a baineadh úsáid as chun an t-eolas a bhailiú ó na rannpháirtithe. Déanfar 

cur síos ar an sampla a roghnaíodh don staidéar agus na cúiseanna gur iarradh orthu páirt a 

ghlacadh ann. Míneofar an chúis go rinneadh triantánú/eicléicteachas ar na torthaí. Chomh 

maith le san, déanfar plé ar an scéim phíolótach agus an tábhacht a bhain leis. Pléifear na 

gnéithe eiticiúla a bhaineann leis an staidéar freisin. Tabharfar na cúiseanna gur roghnaíodh 

na modhanna a úsáideadh chun eolas a bhailiú agus fianaise a lorg chun na ceisteanna taighde 

i gcaibidil a haon a fhreagairt agus dá bharr san chun cur le réimse an taighde ar an 

dátheangachas in Éirinn. Is í aidhm an taighde seo ná iniúchadh a dhéanamh ar dhearcadh 

Éireannach óga dátheangacha i leith na Gaeilge agus a gcuid aitheantais. Déantar iarracht 

tuiscint a fháil ar mheonta agus ar mhothúcháin déagóirí dátheangacha i leith a dteangacha 

agus a gcuid aitheantais mar dhaoine dátheangacha.  

 

4.2 Ceisteanna Taighde  

Rinne an staidéar taighde iarracht tuiscint a fháil ar dhearcadh daltaí a fhreastalaíonn ar iar-

bhunscoileanna lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann. Ba é cuspóir an taighde seo ná aghaidh 

a thabhairt ar an bpríomhcheist: Cad iad meonta déagóirí Éireannacha dátheangacha i leith 

teanga na Gaeilge agus cad iad a n-aitheantais mar Éireannaigh óga dátheangacha? 

Rinneadh iarracht an cheist seo chomh maith leis na fo-cheisteanna seo a leanas a cuireadh i 

láthair i gCaibidil 1 a fhreagairt: 

 Cad iad meonta, tuairimí, mothúcháin agus luachanna déagóirí dátheangacha 

comhaimseartha i leith na Gaeilge agus an dátheangachais? 

 Conas a dhéanann Éireannaigh óga dátheangacha idirbheartaíocht ar a gcuid 

aitheantais? 

-Conas a léiríonn siad agus a chuireann siad a gcuid aitheantais i gcéill i 

gcomhthéacsanna sóisialta éagsúla?  

 Conas a thógann siad a gcuid aitheantais dátheangacha?  

-Conas a fhorbraítear a gcuid aitheantais i gcleachtas? 

 Cad é an t-idirphlé idir baile, scoil, comhpháirtithe agus an tsochaí go ginearálta agus 

mothúcháin phearsanta na ndéagóirí i leith a gcuid aitheantais? 

 Cad é an caidreamh idir teanga agus cultúr? 
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4.3 Paraidím 

Déanann an staidéar taighde seo staidéar ar an dátheangachas agus ar an aitheantas ó 

pheirspictíocht soch-chultúrtha. Roghnaíodh paraidím, cur chuige agus modhanna bailiúcháin 

eolais a chabhródh liom freagraí a fháil ar na ceisteanna taighde seo. Roghnaíodh an 

pharaidím thógachaíoch don staidéar seo toisc go mbaineann sé le fírinne ilchodach a 

chuirtear le chéile go sóisialta. Go honteolaíoch, tógann daoine atá gníomhach sa phróiseas 

taighde, eolas go sóisialta agus déanann taighdeoirí iarracht domhan coimpléascach an taithí 

a thuiscint de réir na ndaoine lena mbaineann sé. Chomh maith le san, admhaítear gur féidir 

le tuiscint den bhfírinne athrú le linn próisis an staidéir. Ní aimsíonn daoine eolas ach tógann 

siad féin é. Ní hamháin san ach deir Mertens (2005:14), “constructivist researchers go one 

step further by rejecting the notion that there is an objective reality that can be known and 

taking the stance that the researcher’ s goal is to understand the multiple social constructions 

of meaning and knowledge”. Tugann an pharaidím thógachaíoch deis don taighdeoir ligint do 

ghnéithe tábhachtacha an staidéir teacht chun cinn de réir mar a thógann na rannpháirtithe 

iad. Dá bharr san, bhí mé in ann staidéar a dhéanamh ar ábhar an dátheangachais de réir mar a 

thóg na déagóirí dátheangacha iad féin é. 

 

Go heipistéimeolaíoch, tá nasc idirghníomhach idir an taighdeoir agus na rannpháirtithe. 

Maidir le heolas a bhailiú, baineann an taighdeoir úsáid as modh pearsanta agus 

idirghníomhach. Bhí an pharaidím thógachaíoch oiriúnach don staidéar seo toisc gur 

sholáthair sé deis dom tuiscint a fháil ar mheonta daoine dátheangacha i leith na Gaeilge agus 

a gcuid aitheantais tríd labhairt leo sna hagallaimh. D’éirigh croílár an staidéir aníos as 

próiseas idirghníomhach idir mé féin, an taighdeoir agus na rannpháirtithe. Míníonn 

Mertens(2005) gur féidir le taighdeoir tacú lena cheart argóinte trí úsáid a bhaint as ilfhoinsí 

eolais is ilmhodhanna bailiúcháin eolais chomh maith le hilshamplaí ó na rannpháirtithe a 

thabhairt.     

 

Roghnaíodh an pharaidím thógachaíoch toisc gur ligeadh dom modhanna cáilíochtúla agus 

cainníochtúla a úsáid. Rinne mé an cinneadh agallamh a chur ar rannpháirtithe an staidéir 

agus ceistneoirí náisiúnta a sheoladh freisin. Aithníonn an pharaidím seo guth an rannpháirtí. 

Tugtar tús áite don rannpháirtí. Theastaigh uaim tuiscint a fháil ar shaol an déagóra 

dátheangaigh. Mhothaigh mé gur thug an pharaidím seo deis do na rannpháirtithe a dtuairimí 

a nochtadh ina bhfocail féin. Mar thoradh ar seo, tháinig forbairt agus athrú ar cheisteanna an 
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staidéir agus cuireadh na pointí tábhachtacha chun cinn de réir mar a chuaigh an staidéar ar 

aghaidh. Mar a deir Mertens (2005:16), “The methodological implication of having multiple 

realities is that the research questions cannot be definitively established before the study 

begins; rather, they will evolve and change as the study progresses”.   

 

4.4 Taighde Léirmhínitheach 

Is é an sainmhíniú a thugann Borko, Liston agus Whitcomb (2007:4) ar thaighde 

léirmhínitheach ina n-alt, “Genres of Empirical Research in Teacher Education”, ná “a 

search for local meanings”. Dar le Borko et al. (2007:4), is í aidhm an saghas taighde seo ná, 

“ ... to describe, analyse and interpret features of a specific situation”. Dar leo, is é a 

dhéanann taighdeoirí ná, “attempt to capture local variation through detailed descriptions of 

settings and actions, and through interpretation of how actors make sense of their 

sociocultural contexts and activities” (Borko et al., 2007:4). Is é an cuspóir atá ag taighde 

léirmhínitheach ná daoine agus a ngníomhachtaí a thuiscint de réir dearcadh na rannpháirtithe 

(Borko et al., 2007). Deir Cohen agus Manion (1994:36) go dtosaíonn taighdeoirí 

léirmhínitheach le daoine indibhiúla agus is í an aidhm atá acu ná “ … to understand their 

interpretations of the world around them”. Chomh maith le san, deir siad go gcuireann an 

saghas taighde seo béim ar an indibhiúil, ar mhion-thaighde agus ar ghníomhachtaí agus 

míniúcháin a thuiscint. Deir Ladson-Billings and Donnor (2005) go seasann na rannpháirtithe 

i staidéir léirmhínitheach do ghrúpaí mionlacha agus imeallacha agus go ndéanann na 

fadhbanna agus na ceisteanna taighde iarracht ábhair áirithe ar nós aitheantas a thuiscint. 

Roghnaíodh an cur chuige léirmhínitheach toisc go mbeidh sé mar chuspóir ag an staidéar seo 

Éireannaigh dátheangacha agus a meonta i leith na Gaeilge, teanga mhionlach, a thuiscint. Is 

é an cur síos a dhéanann Le Compte, Preissle agus Tesch (1993:31) ar thaighde 

léirmhínitheach ná, “framed by descriptions of, explanations for, or meanings given to 

phenomena by both the researcher and the study participants rather than by the definitions 

and interpretations of the researcher alone”. Mar thaighdeoir ag iniúchadh coincheap an 

aitheantais ó thaobh na soch-chultúrtha de, lig an cur chuige seo dom díriú ar dhearcadh an 

indibhiúil maidir lena t(h)eangacha agus lena c(h)uid aitheantais.  

 

Deir Merriam (1998) go roghnaítear cur chuige áirithe ag brath ar chruthú na fadhba, na 

ceisteanna a thagann as agus an saghas táirge deireanach atá ag teastáil. Tugann an litríocht ar 

ábhar an aitheantais le fios go bhfuil sé deacair agus simplí é a bhaint amach. Léirítear é seo 
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go soiléir sa dhátheangachas. Tugann teoiric Vygotsky (1978) agus Erikson (1968) ar 

aitheantas agus cruthú aitheantais eolas dúinn ar an bpróiseas dúshlánach ina mbíonn ar 

dhaoine dátheangacha deileáil le agus iad ag roghnú aitheantais. Cuireann Erikson (1968) 

béim ar thábhacht na hógántachta i bhforbairt an aitheantais. Tá réimse breise ag próiseas an 

chruthú aitheantais d’ógánaigh dátheangacha toisc go mbíonn siad ag déileáil lena ngrúpa 

mionlaigh féin agus leis an gcultúr tromlaigh. Cuireann Erikson (1968) béim ar thábhacht 

rogha is spreagadh teanga agus cultúir nuair a deir sé gur minic nach ligeann ógánaigh dá 

chéile a bheith mar pháirt dár ngrúpa mar gheall ar a gcúlraí cultúrtha. Dar le Erikson (1968), 

bíonn ógánaigh níos buartha faoin íomhá atá ag daoine eile dóibh ná an tslí a bhraitheann siad 

fúthu féin. Tugann Wenger (1998) le tuisicnt go gruthaíonn daoine a gcuid aitheantais i 

bpobail cleachtais éagsúla agus cuireann Holland et al. (1998) in iúl go lonnaíonn daoine 

aitheantais a chéile bunaithe ar ‘artifacts’ éagsúla ar nós teanga. Deir Pavlenko agus 

Blackledge (2004:19) gurb ionann aitheantas agus “social, discursive, and narrative options 

offered by a particular society in a specific time and place to which individuals and groups of 

individuals appeal in an attempt to self-name, to self-characterize, and to claim social spaces 

and social prerogatives”. Bhí an cur chuige léirmhínitheach oiriúnach don staidéar taighde 

seo toisc go mbíonn an suíomh nádúrtha mar phríomhfhoinse an eolais agus is é an taighdeoir 

an príomhuirlis (Bogdan & Biklen, 1982).  

 

Deir Borko et al. (2007) gur dhírigh taighde léirmhínitheach go mór ar oidí seachas ar dhaltaí 

nó ar thuismitheoirí. Déanann Bassey (1981) an pointe gurb iad bun-aonaid an chórais 

oideachais ná na daoine indibhiúla - tuismitheoirí, múinteoirí, daltaí, srl. Chuir an staidéar seo 

tuairimí gach indibhiúil a bhíonn baint acu le scoil lán-Ghaeilge san áireamh, i.e. na daltaí, na 

tuismitheoirí agus na múinteoirí. Bhí tábhacht ag baint le tuairimí na dtuismitheoirí agus na 

múinteoirí a chur san áireamh toisc go mbaineann an riachtanas daonna chun aitheantas 

pearsanta agus pobail a bhaint amach le gach aois ghrúpa. Bhí cur chuige taighde ag teastáil 

don staidéar seo a thabharfadh deis don taighdeoir iniúchadh a dhéanamh ar fheiniméan an 

dátheangachais ó thaobh meoin an duine dátheangaigh.  

 

4.5 An Staidéar Cáis Eitneagrafaíoch 

Tugann an cás staidéar eitneagrafaíoch deis do thaighdeoirí staidéar a dhéanamh ar 

fheiniméin choimpléascacha ina gcomhthéacsanna áirithe. Is cás staidéir cáilíochtúil atá i 

gceist sa staidéar taighde seo ach is cás staidéar eitneagrafaíoch é freisin mar go ndéanann sé 
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iniúchadh ar mheonta daoine óga dátheangacha i dtéarmaí teoiric soch-chultúrtha. Déanann 

staidéar eitneagrafaíoch iniúchadh ar an ordú sóisialta agus díríonn sé ar fheiniméan soch-

chultúrtha. De réir Harris agus Johnson (2000:77-78) is ionann eitneagrafaíocht agus 

“literally means ‘a portrait of a people’ … a written description of a particular culture - the 

customs, beliefs and behavior, based on information collected through fieldwork”. Díríonn an 

staidéar seo ar ógánaigh atá mar bhaill den bpobal Gaelach i bPoblacht na hÉireann. Bíonn an 

taighdeoir mar pháirt den suíomh agus de ghnáthshaoil na rannpháirtithe fad is atá an t-eolas 

á bhailiú. Bhí mé ag múineadh i scoil an staidéir cháis fad is a bhí an t-eolas á bhailiú agam ó 

na daltaí, na múinteoirí, na tuismitheoirí is na hiar-scoláirí. Mar san, bhí mé i dteagmháil leis 

na rannpháirtithe, go háirithe na daltaí go laethúil le linn na tréimhse seo. Bhí mé féin mar 

pháirt den suíomh, den gcultúr agus den bpobal lena bhain na rannpháirtithe agus a bhí á 

staidéar agam.    

 

4.6 Cur chuige modhanna measctha 

Roghnaíodh cur chuige an staidéir cháis don staidéar taighde seo. Sainmhíníonn Merriam 

(1998:21) an staidéar cáis cáilíochtúil mar “an intensive, holistic description and analysis of a 

single instance, phenomenon, or social unit”. Deir Yin (2009) go bhfreagraíonn staidéir cáis 

na ceisteanna “Conas” agus “Cén fáth” agus díríonn siad ar fheiniméan comhaimseartha 

laistigh de chomhthéacs réalaíoch. Is é an feiniméan á staidéar sa chás seo ná an caidreamh 

idir teanga agus aitheantas do dhéagóirí dátheangacha atá ag freastal ar scoil lán-Ghaeilge. 

Lig an cur chuige léirmhínitheach dom díriú ar chás amháin go príomha, ar iar-bhunscoil lán-

Ghaeilge amháin. Thug an cur chuige seo deis dom aghaidh a thabhairt ar cheisteanna taighde 

an staidéir, mar shampla, Conas a mhothaíonn ógánaigh dátheangacha i leith na Gaeilge?, 

Cén a bhraitheann siad mar dhaoine dátheangacha?, srl.  

 

Cáintear an staidéar cáis léirmhínitheach toisc go gceaptar go bhfuil sé teoranta do chur síos 

de chás amháin faoi leith. Deir Borko et al. (2007) gurb é teorainn an saghas taighde seo ná 

an deacracht comparáid a dhéanamh idir staidéir éagsúla. Chomh maith le san, deir siad nach 

bhfuil meas ag daoine lasmuigh de phobal oideachais ná múinteoirí ar mhion-staidéir. 

Roghnaíodh cur chuige cainníochtúil chun dul leis an gcur chuige cáilíochtúil don staidéar 

chun dul i ngleic leis na lochtanna seo. Dáileadh ceistneoirí chuig gach iar-bhunscoil lán-

Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann chun cur le torthaí an staidéir cháis agus chun ligint dóibh a 

bheith curtha i gcomhthéacs níos leithne. Roghnaíodh cur chuige modhanna measctha don 
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staidéar seo toisc go bhfuil buntáistí ag baint le heolas a bhailiú i mbealaí éagsúla. Aithníonn 

an litríocht (m.sh. Metens, 2005) go mbaineann taighdeoirí úsáid as modhanna measctha 

chun peirspictíocht níos leithne agus tuiscint níos doimhne a fháil ar an ábhar atá i mbun 

staidéir acu. Mar a deir Denzin agus Lincoln (2007), cuireann taighde cáilíochtúil le taighde 

cainníochtúil. Tugann an cur chuige seo deis don taighdeoir eolas a bhailiú ó bhéil agus i 

scríbhinn ó na rannpháirtithe.   

 

Dar le Hamilton agus Delamont (1974), cé go bhfuil an-dhifríocht idir seomraí ranga, tá an-

chuid tréithe comónta eatarthu freisin. Cé nach bhféidir ginearálú a dhéanamh ar thorthaí 

staidéir cháis, is féidir comparáid a dhéanamh eatarthu. Dar le Bassey (1981:85), “The 

relatability of a case study is more important than its generalisability”. Is féidir staidéar 

domhain a dhéanamh ar chomhthéacs amháin, béim a chur ar fheiniméan comónta. Mar a deir 

Cohen (1982:438), “Case study research entails observing characteristics of an individual 

unit with the intention of exploring attributes of that unit so as to establish generalizations 

about the wider population to which it belongs”. Sholáthair cur chuige an staidéir cháis deis 

dom tuiscint a fháil ar mheonta agus ar dhearcadh na rannpháirtithe. Cuireann Borko et al. 

(2007) béim ar ghné ar leith a bhaineann le taighde léirmhínitheach, sé sin guth an rannpháirtí 

a bhaint amach i suíomhanna nádúraíocha. Rinneadh anailís cháilíochtúil ar fhreagraí béil na 

rannpháirtithe sna hagallaimh. Thug cur chuige an staidéir cháis léirmhínitheach deis do 

thuairimí daoine dátheangacha a chur i láthair. 

 

Is minic a chuirtear i leith an staidéir cháis léirmhínitheach go bhfuil sé suibíochtúil agus 

claonta. Déanann Hamilton agus Partlett (1977) an argóint go bhfuil gach aon saghas taighde 

suibíochtúil go pointe áirithe toisc go mbíonn rogha éigin i gceist leis an sampla agus na 

torthaí a roghnú agus a chur i láthair. Bhí sé mar bhuntáiste agam go raibh aithne agam ar 

mhuintir na scoile. Bíonn ar an taighdeoir páirt ghníomhach a bheith acu san suíomh agus an 

saghas staidéir seo ar siúl acu. Mar a deir Walford (2007:4), “the success of an ethnography 

depends on the researcher developing and maintaining a positive personal involvement with 

participants, and returning perhaps many times to the field”. Bhí mé ag múineadh sa scoil ag 

an am a bailíodh an t-eolas. Dá bharr san, bhí mé ar shuíomh na scoile go laethúil lasmuigh 

den am a chaith mé ann mar thaighdeoir ag bailiú eolais sna hagallaimh. Bhí deis agam a 

bheith i gcomhluadar na rannpháirtithe go rialta. Mar san, bhí mé ar fáil dóibh nuair a tháinig 

na rannpháirtithe chugam roimh nó i ndiaidh agallaimh, chonaic mé eachtraí agus thóg mé 

eachtraí faoi deara mé féin agus mé ag siúl timpeall na scoile. Chuir an t-am seo go léir leis 
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an taighde toisc go raibh deis iontach agam a bheith mar pháirt den bpobal lena bhain na 

rannpháirtithe. Bailítear an t-eolas do staidéar eitneagrafaíochta thar tréimhse ama fada de 

ghnáth. Bailíodh an t-eolas i scoil an staidéir cháis thar thréimhse scoilbhliana. Mar san, bhí 

mé i gcumarsáid leanúnach leis na daltaí, na tuismitheoirí agus na múinteoirí a ghlac páirt sa 

staidéar. Bhí aithne mhaith againn ar a chéile agus braithim go raibh muinín ag na 

rannpháirtithe asam mar thaighdeoir mar gur scaoileadar lena dtuairimí is mothúcháin 

phearsanta go fial flaithiúil liom.     

 

Chomh maith le san, deir Borko et al. (2007) gurb é buntáiste an saghas taighde seo ná gur 

féidir le scoláirí é a dhéanamh ina n-aonar gan maoiniú seachtrach. Lig an staidéar cáis 

léirmhínitheach dom béim a chur ar thábhacht an chomhthéacs, ar thuairimí na rannpháirtithe 

agus ar an bpróiseas seachas ar an toradh. Baineann ceisteanna an staidéir seo le tuairimí agus 

taithí na rannpháirtithe agus an tslí ina dtugann siad míniú ar a gcuid taithí. Chuir an staidéar 

cáis ar mo chumas tuiscint a fháil ar thuairimí daoine dátheangacha maidir le feiniméan 

coimpléascach an dátheangachais.  

 

Thuig mé an tábhacht a bhain le bailíocht agus iontaofacht agus an taighde á bhailiú agam. 

Bhí orm a chinntiú go raibh an taighde bailí agus iontaofa. Baineann an dá pháirt seo le gach 

staidéar taighde. Is gá bailíocht a bheith ann chun a chinntiú go bhfuil staidéir cháilíochtúla 

agus cainníochtúla cruinn. De réir Joppe (2000) deimhníonn bailíocht go bhfreagraíonn an 

staidéar taighde a cheisteanna taighde agus go gcinntítear inchreidteacht na dtorthaí. Mhínigh 

Joppe (2000:1) go mbaineann iontaofacht staidéir le “an accurate representation of the total 

population under study”. Is í an bhrí atá le bailíocht ná eolas fiúntach a bhailiú a bhaineann le 

hábhar an taighde ach baineann iontaofacht le hathrá agus cóipeanna. Baineadh úsáid as 

modh cainníochtúil sa staidéar seo chun comparáid a dhéanamh leis an eolas a bailíodh go 

cáilíochtúil. Rinne an staidéar taighde seo iarracht eolas gineárlalta chomh maith le heolas 

domhain a lorg ó na rannpháirtithe. Cuireann taighde cáilíochtúil níos mó béime ar bhailíocht 

ná ar iontaofacht ach a mhalairt a dhéanann taighde cainníochtúil. Braithim go ndeachaigh 

mé i ngleic leis an dúshlán seo toisc gur bhain mé úsáid as modhanna measctha don staidéar 

taighde. Míníonn Creswell (2012:159) go mbíonn nasc idir bailíocht agus iontaofacht i slite 

choimpléascacha. Cuireann sé béim ar an téarma ‘consistency’ chun cur síos a dhéanamh ar 

iontaofacht agus míníonn sé go mbaineann sé seo le bailíocht an staidéir. Baineadh úsáid as 

modhanna cáilíochtúla is cainníochtúla sa staidéar taighde seo agus rinneadh gach iarracht 

chun torthaí bailí agus iontaofa a bheith ann. 



103 

 

4.7 Tréimhse an Taighde 

Taispeánann an roinn seo an tréimhse ama a chaith mé ag bailiú an eolais don staidéar 

taighde. Cuireadh tús le clár na Dochtúireachta i Meán Fómhair 2008. Caitheadh an bhliain 

2008-2009 ag léamh na litríochta, ag foghlaim faoi cheird an taighdeora agus ag cur togra 

taighde le chéile. Ansin díríodh isteach ar litríocht an dátheangachais is an aitheantais chomh 

maith le modhanna modheolaíochta i 2009-2010. Roghnaíodh scoil an staidéir cháis mar 

phríomhshuíomh an taighde le linn na tréimhse seo agus fuarthas cead ón scoil scéim 

phíolótach a chur ar siúl i mBealtaine 2010. Díríodh ar phríomhcheisteanna an taighde, 

dearadh ceistneoir agus cuireadh liosta de cheisteanna le chéile do na rannpháirtithe éagsúla a 

bheadh ag glacadh páirte sa scéim phíolótach.    

     

Rinneadh an scéim phíolótach i scoil an staidéir cháis ag deireadh na scoilbhliana 2009-2010 

mar gur theastaigh uaim tús a chur leis an taighde sa scoil ag tosach na scoilbhliana 2010-

2011. Rinne an Coiste Eitice Taighde Sóisialta i gColáiste na hOllscoile Corcaigh 

léirbhreithniú ar an staidéar seo agus ghlacadar leis i Samhradh 2010. Mar san, bhí mé ullamh 

chun tabhairt faoin taighde ag tosach na scoilbhliana 2010. Bheartaigh mé fanacht go dtí mí 

Dheireadh Fómhair 2010 chun tús a chur leis na hagallaimh chun deis a thabhairt do dhaltaí is 

foireann na scoile socrú thar n-ais i saol na scoile. Caitheadh mí Mheán Fómhair ag dáileadh 

is ag bailiú na mbileoga eolas agus foirmeacha aontaithe. Cuireadh agallamh ar chuairteoirí 

na hIdirbhliana i mí Mheán Fómhair 2010 mar gur theastaigh uaim labhairt leis na daltaí seo 

go luath sa scoilbhliain chun a dtuairimí faoin Ghaeilge is faoin Ghaeltacht a aimsiú sular 

ndeachaigh siad i dtaithí ar shaol na Gaeilge agus na Gaeltachta. (Is ionann ‘cuairteoirí na  

hIdirbhliana’ agus daltaí Galltachta ó iar-bhunscoileanna lán-Bhéarla a fhreastalaíonn ar scoil 

an staidéir cháis don Idirbhliain chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.) Cuireadh agallamh 

eile ar bheirt acu i mí na Nollag toisc nach rabhadar ag fanacht sa scoil ach ar feadh téarma 

amháin. Cuireadh an dara hagallamh ar an triúr eile sular fhágadar slán leis an scoil i mí 

Bealtaine 2011.  

 

Cuireadh agallamh ar na daltaí ar dtús mar gurb é cuspóir an staidéir taighde seo iniúchadh a 

dhéanamh ar mheonta déagóirí dátheangacha. Tugadh tús áite dóibh agus ba iad na daltaí a 

stiúraigh an taighde seo. Tháinig eolas éagsúla anuas sna hagallaimh agus chuir mé le na 

ceisteanna de réir mar a chuaigh na hagallaimh ar aghaidh. Chuir na daltaí béim ar réimsí an 

dátheangachais a bhí tábhachtach dóibh ina saoil féin go soiléir le linn na n-agallamh. Dá 



104 

 

bharr san, níor chuir mé agallamh ar aon mhúinteoir nó tuismitheoir go dtí go raibh gach 

dalta tar éis dul faoi hagallamh. Cumadh na ceisteanna do thuismitheoirí agus múinteoirí na 

ndaltaí chomh maith leis na ceisteanna do ríomhphoist na niar-scoláirí i ndiaidh agallamh na 

ndaltaí toisc go raibh siad ag leanúint leis an méid a tháinig anuas sna hagallaimh. Níor 

bailíodh an t-eolas ag an am céanna mar gur d’eascair an ceistneoir náisiúnta, an 

scríbhneoireacht phearsanta agus na ríomhphoist as na hagallaimh a cuireadh ar na daltaí i 

scoil an staidéir cháis.  

 

Beartaíodh na ceistneoirí a sheoladh i mí Márta 2011 mar thug sé deis dom obair ar leagan 

amach is ábhar na ceistneora ón méid a pléadh sna hagallaimh. Roghnaíodh an tEarrach chun 

iad a sheoladh mar gur mheas mé ó mo thaithí mar mhúinteoir go mbeadh an t-am san den 

mbliain oiriúnach do mhúinteoirí agus do dhaltaí scoile. Bheadh na daltaí sáite i saol na scoile 

faoin am san den scoilbhliain, ní bheadh scrúduithe móra ar siúl agus thabharfadh sé deis do 

na múinteoirí na ceistneoirí a sheoladh thar n-ais chuig an taighdeoir roimh dheireadh na 

scoilbhliana. Bailíodh an t-eolas ar fad idir Bealtaine 2010 agus Bealtaine 2011 mar a léirítear 

i dTábla 4.1.  

 

Tábla 4.1 Tréimhse an Taighde 

Am Eolas 

Bealtaine 2010 An Scéim Phíolótach 

Meán Fómhair 2010, Mí na Nollag 2010 

agus Bealtaine 2011 

Agallaimh Chuairteoirí na hIdirbhliana 

Deireadh Fómhair 2010-Eanáir 2011 

 

Agallaimh na nDaltaí 

Eanáir-Bealtaine 2011 

 

Agallaimh na Múinteoirí 

Feabhra-Márta 2011 

 

Agallaimh na dTuismitheoirí 

Aibreán-Bealtaine 2011 

 

Ríomhphoist na nIar-scoláirí 

Márta-Bealtaine 2011 

 

Na Ceistneoirí Náisiúnta 

Aibreán 2011 

 

An tAgallamh Grúpa 

Bealtaine 2011 

 

An Scríbhneoireacht Phearsanta 
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4.8 Bailiúchán an Eolais  

Taispeántar an t-eolas ar fad a bailíodh i dTábla 4.2. 

 

Tábla 4.2 Bailiúchán an Eolais 

Rannpháirtithe Agallaimh Agallaimh 

Grúpa 

Scríbhneoireacht 

Phearsanta 

Ríomhphoist Ceistneoirí 

Daltaí n*=55 n=6 n=34   

Múinteoirí  n=12     

Tuismitheoirí n=14     

Iar-scoláirí     n=7  

Daltaí go 

Náisiúnta  

    n=172 

Iomlán n=81 n=6 n=34 n=7 n=172 

*n=an méid a bailíodh 

 

4.8.1 Bailúchán an Eolais i Scoil an Staidéir Cháis  

 

An Staidéar Cáis 

Is iar-bhunscoil lán-Ghaeilge í scoil an staidéir cháis. Is scoil bheag mheasctha í atá suite 

faoin tuath i mBreac-Ghaeltacht. Freastalaíonn 130 dalta ar an scoil agus tá 14 mhúinteoir ag 

teagasc inti, an Príomhoide san áireamh. Tagann na daltaí ó dhá bhunscoil Ghaeltachta, ó 

Ghaelscoil sa bhaile is congaraí agus ó bhunscoileanna Béarla lasmuigh de cheantar na scoile. 

Roghnaíodh an scoil seo toisc gur scoil lán-Ghaeilge í ar a fhreastalaíonn daltaí ó chúlraí 

teangeolaíocha éagsúla. Is é an Béarla céad theanga tromlach na ndaltaí agus is í an Ghaeilge 

céad theanga mionlach na ndaltaí. Labhraíonn roinnt de na daltaí Béarla agus Gaeilge sa 

bhaile. Is cainteoirí dhúchasacha Gaeilge iad cuid dá dtuismitheoirí ach níl aon Ghaeilge ag 

roinnt dá dtuismitheoirí. Tá cuid mhaith de na daltaí ina gcónaí i gceantair Breac-Ghaeltachta 

ach roinnt eile ina gcónaí i gceantair Ghalltachta éagsula. Chomh maith le san, tagann daltaí 

ar cuairt chuig an scoil gach scoilbhliain. Freastalaíonn grúpa beag daltaí ó iar-

bhunscoileanna Béarla ar an scoil don Idirbhliain. Roghnaíodh an scoil seo toisc gur mheas 

mé go mbeadh taithí éagsúil ag gach dalta i leith na Gaeilge cé go bhfuil siad ar fad ag 

freastal ar an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge chéanna. Chomh maith le san, tá mé mar mhúinteoir 

sa scoil.  
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 Na hAgallaimh 

         

Aidhm na nAgallamh 

Baineadh úsáid as modh cáilíochtúil na n-agallamh chun eolas a bhailiú i scoil an staidéir 

cháis. Is é an sainmhíniú a thugann Kvale agus Brinkmann (2009:178) ar agallamh ná, “live 

social interaction where the pace of the temporal unfolding, the tone of the voice, and the 

bodily expressions are immediately available to the participants in the face-to-face 

conversation …”. Roghnaíodh an modh seo chun tuairimí na rannpháirtithe a lorg agus a 

thuiscint toisc go dtugadh deis dóibh a gcuid tuairimí a chur chun cinn. Cuireadh na 

rannpháirtithe mar shaineolaithe ar ábhar an dátheangachais toisc go raibh cumhacht acu ar 

an eolas a thug siad don taighdeoir le linn an agallaimh. Thug próiseas an agallaimh deis 

dóibh a gcuid tuairimí a nochtadh i dtaobh a gcuid taithí maidir leis an gcaidreamh idir a 

gcuid teangacha agus a gcuid aitheantais. Déanann Taylor agus Bogdan (1998:77) cur síos ar 

agallamh mar, “face-to-face encounters between the researcher and informants directed 

towards understanding informants’ perspectives on their lives, experiences, or situations as 

expressed in their own words”. Roghnaíodh modh an agallaimh toisc go raibh sé oiriúnach 

d’ábhar an staidéir seo. Is féidir le haitheantas duine a bheith oscailte chun athrú i 

gcomhthéacsanna éagsúla toisc go gcruthaítear aitheantas i dteagmháil laethúla (Bruner, 

1986, 1990; Holland et al., 1998). Mar san, lig an t-agallamh do na rannpháirtithe cur síos a 

dhéanamh ina bhfocail féin ar na hócáidí ina mbraitheann siad go mbíonn aitheantas éagsúla 

acu. 

 

Dearadh agus Leagan Amach 

Cuireadh agallamh duine ar dhuine leath-struchtúra ar dhaltaí, ar thuismitheoirí agus ar 

mhúinteoirí i scoil an staidéir cháis (Féach Aguisín 2, 3, 4 agus 5). Cuireadh ceisteanna 

oscailte orthu chun eolas a fháil uathu faoin a gcuid tuairimí i leith a dteangacha agus a gcuid 

aitheantais. Rinne mé iarracht na rannpháirtithe a ghríosadh chun forbairt a dhéanamh ar a 

gcuid freagraí tríd úsáid a bhaint as ceisteanna spreagtha ar nós, ‘Cén fáth a cheapann tú 

san?/Cén fáth a deir tú san?/Conas san?’. Stad mé i ndiaidh gach freagra a thug gach agallaí 

sular bhog mé ar aghaidh go dtí an chéad cheist eile agus d’fhág mé ciúnas chun deis a 

thabhairt don agallaí cur lena p(h)íosa cainte. Cuireadh ceisteanna breise bunaithe ar na 

hábhair a chuir na rannpháirtithe féin chun cinn i rith na n-agallamh. Thug agallaimh duine ar 

dhuine, leath-struchtúra deis do na daltaí dátheangacha nádúr saoráideach a gcuid aitheantais 

a phlé. Bhí modhanna cáilíochtúla oiriúnach don staidéar seo toisc gur ógánaigh iad na 
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rannpháirtithe atá páirteach i bpróiseas an chruthú aitheantais. Fad is a bhí na rannpháirtithe 

ag cruthú a gcuid aitheantais, bhí mé ag cruthú pictiúir den eolas. Chomh maith le san, 

deirtear go n-oireann modh duine go duine do dhaoine óga, “The face-to-face, one-to-one 

format is more likely to yield complete responses from certain participants, including 

adolescents” (Packard & Conway, 2006:257). Lig ceisteanna oscailte an agallaimh don 

chomhrá imeacht ó na príomhthéamaí chun léargas úr a fháil ar na hábhair a bhaineann le 

dátheangachas. Glacadh le agus cuireadh fáilte roimh smaointí éagsúla na rannpháirithe a 

chuaigh ar seachrán ó phríomhcheisteanna agus príomhábhair an agallaimh. Mheas mé go 

bhféadfadh buntáistí a bheith bainteach leis an modh seo mar a léiríodh i dtaighde eile (Singh 

Ghuman, 1994:24) a rinneadh ar dhéagóirí dátheangacha i dtíortha eile, “digressions from the 

main theme are accommodated and sometimes encouraged, to gain fresh insight into the 

issues under discussion”. Bhí modh an agallaimh in oiriúint don staidéar seo mar gur thug sé 

deis do na rannpháirtithe scaoileadh lena gcuid tuairimí agus lig sé dom tuiscint domhain a 

fháil ar na réimsí den dátheangachas agus den aitheantas atá tábhachtach dóibh mar 

Éireannaigh óga.   

 

Sampla agus Riarachán 

Ba é cuspóir an staidéir taighde seo ná iniúchadh a dhéanamh ar Éireannaigh óga 

dátheangacha agus a meonta i leith a dteangacha agus a gcuid aitheantais. Bhí orm 

rannpháirtithe faoi leith a lorg don staidéar seo. Theastaigh uaim eolas a bhailiú ó dhaltaí a 

bhí ag freastal ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann. Roghnaíodh iar-

bhunscoil amháin don gcás staidéir. Lorg mé cead ó Phríomhoide na scoile ar dtús (Féach 

Aguisín 6) agus nuair a bhí cead faighte agam d’iarr mé ar dhaltaí sinsearacha na scoile páirt 

a ghlacadh sa staidéar.  

 

Bhain mé úsáid as ‘purposeful sampling’ (Seidman, 1991:52) sa staidéar seo. Iarradh ar 

dhaltaí sinsearacha na scoile páirt a ghlacadh sa staidéar toisc gur bhraith mé go mbeadh níos 

mó tuairimí agus taithí shaoil acu mar dhéagóirí dátheangacha ná na daltaí sóisearacha. Bhí 

56 dalta i mbliain 4, 5 agus 6 agus bhí 50 dalta sásta páirt a ghlacadh sa thaighde. Ba é an 

sampla a bhí i scoil an staidéir cháis ná daltaí baineann agus fireann idir cúig bliana déag 

d’aois agus naoi mbliana déag d’aois ó chúlraí teangeolaíocha éagsúla. Rinneadh an cinneadh 

agallamh a chur ar gach dalta sinsearach chun deis a thabhairt do gach dalta a dtuairimí a 

scaoileadh liom agus chun eolas a bhailiú ó dhaltaí a tháinig ón dtrí phríomhshraith sa scoil -

daltaí a d’fhreastail ar bhunscoileanna Gaeltachta, ar Ghaelscoil agus ar bhunscoileanna 
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Béarla. (Féach Aguisín 7, 8 agus 9). Iarradh ar gach dalta a bhí sásta páirt a ghlacadh sa 

thaighde an bileog eolais a léamh agus a phlé lena dtuismitheoirí. Chomh maith le san, lorg 

mé síniú an dalta agus síniú an tuismitheora ar an bhfoirm aontaithe. Ní raibh ach seisear 

dhalta sna ranganna sinsearacha nár theastaigh uathu páirt a ghlacadh sa taighde. Níor 

chuireadh aon bhrú orthu agus ghlac an taighdeoir lena gcinneadh. 

 

Chomh maith le san, iarradh ar chúigear dhalta atá ar cuairt don Idirbhliain páirt a ghlacadh 

sa thaighde. Bhí ochtar ndalta ar freastal ar an scoil don Idirbhliain. Roghnaíodh cúigear acu 

chun páirt a ghlacadh sa taighde mar mheas mé gur leor cúigear. Iarradh ar bheirt bhuachaill 

agus triúr chailín dul faoi hagallamh ionas go mbeadh meascán de bhuachaillí is cailíní agam. 

Bhí beirt dalta ag fágáil na scoile um Nollaig agus an triúr eile ag deireadh na scoilbhliana. 

Dá bharr san, cheap mé go mbeadh deis agam tuairimí éagsúla a bhailiú uathu ag tréimhsí 

éagsúla den scoilbhliain. Iarradh orthu dul faoi hagallamh toisc go raibh cúlraí agus taithí 

theangeolaíochta éagsúla acu i gcomparáid leis na daltaí eile sa scoil. Cuireadh agallamh 

orthu faoi dhó chun anailís a dhéanamh ar a meonta i leith na Gaeilge agus iad ag teacht go 

dtí an iar-bhunscoil lán-Ghaeilge agus ansin tar éis scoilbhliana a chaitheamh inti (Féach 

Aguisín 3). Léirítear próifíl beathaisnéise na rannpháirtithe a ghlac páirt sna hagallaimh i 

dTábla 4.3.      

Tábla 4.3: Próifíl beathaisnéise de rannpháirtithe na nagallamh: n=55 

Athróg  Catagóir Uimhir Céatadán 

Inscne Fireann 

Baineann 

n=25 

n=30 

45.4% 

54.5% 

 

Bliain Scoile 4 

4 (Cuairteoirí-Bl.4) 

5 

6 

n=13 

n=5 

n=21 

n=16 

24.0% 

9.0% 

38.0% 

29.0% 

Saghas bunscoile Gaeltacht 

Gaelscoil 

Béarla 

n=33 

n=11 

n=11* 

 

60.0% 

20.0% 

20.0% 

Teanga dhúchais na 

máthar 

Béarla 

Gaeilge 

n=46* 

n=9 

84.0% 

16.0% 

Teanga dhúchais an 

athar 

Béarla 

Gaeilge 

 

n=39* 

n=15 

   

70.9% 

27.2% 

Teanga an bhaile Béarla 

Gaeilge agus Béarla 

Gaeilge 

n=36* 

n=15 

n=4 

65.4% 

27.2% 

7.2% 

Fo-nóta: Tá cuairteoirí na hIdirbhliana (n=5) san áireamh anseo.  
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Tugadh cuireadh do thuismitheoir gach dalta sinsearach páirt a ghlacadh sa thaighde chun a 

dtuairimí a fháil faoi mheonta a bpáistí i leith na Gaeilge agus an dátheangachais. Rinneadh 

iarracht labhairt le tuismitheoirí go raibh a bpáistí tar éis freastal ar an trí saghas bunscoile. 

Seoladh bileog eolais agus foirm aontaithe abhaile chuig tuismitheoir gach dalta sna ranganna 

sinsearacha (Féach Aguisín 8 agus 10). Níor theastaigh ach ó cheathrar déag tuismitheoir 

páirt a ghlacadh sa taighde. Faraor, ní bhfuarthas aon fhreagra ó thuismitheoirí daltaí a 

d’fhreastail ar Ghaelscoil dá gcuid bunscolaíochta. Ghlac 14 thuismitheoir leis an ndeis. Ba 

lánúin phósta iad beirt go raibh páiste amháin acu. D’fhreastail aon pháiste déag ar 

bhunscoileanna Gaeltachta agus beirt pháiste ar bhunscoileanna Bhéarla. Iarradh ar lucht 

teagaisc na scoile dul faoi hagallamh freisin chun eolas a bhailiú uathu faoi nósmhaireacht 

teanga na ndaltaí. Tá 14 mhúinteoir sa scoil, mé féin ina measc. Chuaigh 12 mhúinteoir faoi 

hagallamh, an Príomhoide agus an Príomhoide Tánaisteach san áireamh. Níor theastaigh ó 

mhúinteoir amháin dul faoi hagallamh. Tugadh bileog eolais do gach múinteoir agus iarradh 

orthu go léir an fhoirm aontaithe a shíniú sula gcuireadh na hagallaimh ar siúl (Féach Aguisín 

8 agus 10). Taispeántar na rannpháirtithe de réir líon, inscne agus scolaíocht i dTábla 4.4.  

 

Tábla 4.4: Na hAgallaimh de réir líon, inscne agus scolaíocht  

Rannpháirtithe Uimhir Fireann Baineann Bunscoil 

Ghaeltachta 

Gaelscoil Bunscoil 

Bhéarla 

Iarbhunscoil 

Bhéarla 

Daltaí n=55 25 30 33 11 6 5 

Tuismitheoirí n=14 4 10 12 0 2  

Múinteoirí n=12 3 9     

Iomlán n=81 32 49 45 11 8 5 

 

 

Rinneadh taifeadadh ar na hagallaimh ar thaifeadán téipe. Lig an taifeadán dom díriú ar an 

gcomhrá agus ar fhreagraí an agallaí. Thug sé deis dom gach focal a dúirt an t-agallaí a 

thaifeadadh. Feictear an tábhacht a bhaineann le taifeadadh a dhéanamh ar gach focal sa 

ráiteas a dúirt Vygotsky (1987) go léirítear tuiscint an duine i ngach focal a deir rannpháirtí. 

Dar le Kvale agus Brinkmann (2009:178), “the audio recording of the interview involves a 

first abstraction from the live physical presence of the conversing persons, with a loss of body 

language such as posture and gestures”. Mar san, scríobhadh nótaí i ndiaidh gach agallamh 

chun deis a thabhairt dom cur síos a dhéanamh ar an eachtra, ar an atmaisféar agus ar 

gheiscíocht fisciúil an agallaí i rith an agallaimh (Féach Aguisín 11). Rinneadh cinneadh 

chun nótaí a thógáil chun cur leis an eolas a bailíodh sna hagallaimh. Mar a deir Bogdan agus 
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Biklen (1982:74), “Field notes may also be included to add to the data as the meaning and 

context of the interview can be captured more completely if, as a supplement to each 

interview, the researcher writes out field notes”. Cuireadh stad, béim gutha agus glór an 

agallaí san athscríbhinn chun blas an agallaimh a léiriú. Leagann Kvale agus Brinkmann 

(2009:186) béim ar an tábhacht a bhaineann le cur síos a dhéanamh ar gach aon ní a 

bhaineann leis an agallamh, ‘the inclusion of pauses, repetitions, and tone of voice may also 

be relevant for psychological interpretations’.  

 

Chuir mé féin na hagallaimh ar na rannpháirtithe agus chuir mé féin iad i scríbhinn. Rinneadh 

an cinneadh seo toisc gur aontaigh mé le Kvale agus Brinkmann (2009:180) nuair a deir sé go 

bhfuil buntáistí ag baint leis, ‘researchers who transcribe their own interviews will learn 

much about their own interviewing style; to some extent they will have the social and 

emotional aspects of the interview situation present or reawakened during transcription, and 

will already have started the analysis of the meaning of what was said’. Chomh maith leis na 

hathscríbhinní, d’éist mé leis na taifeadtaí fuaime agus léigh mé na hathscríbhinní roinnt 

mhaith babhta chun téamaí a lorg sna téacsanna. Cuireann Kvale agus Brinkmann (2009) 

béim ar an tábhacht a bhaineann le héisteacht leis na taifeadtaí seachas díriú ar na 

hathscríbhinní amháin. Leanadh comhairle Seidman (1991) nuair a chuathas i ngleic leis na 

hathscríbhinní le meon oscailte chun ligint do gach agallamh ánalú agus labhairt dó féin.  

 

Theastaigh uaim na hagallaimh a chur i scríbhinn mé féin mar gur thug sé deis dom 

machnamh a dhéanamh ar an méid a dúirt na rannpháirtithe, ar leagan amach na gceisteanna 

agus ar mo ról féin mar agallóir. Rinne mé iarracht na hagallaimh a chur i scríbhinn chomh 

luath is a bhí deis agam fad is a bhí siad fós soiléir i mo chuimhne. Theastaigh uaim foghlaim 

mar thaighdeoir freisin agus tá súil agam gur tháinig feabhas ar mo scileanna mar agallóir de 

réir mar a chuir mé agallaimh ar na rannpháirtithe. Thóg mé nótaí dom féin agus mé ag 

éisteacht leis na hagallaimh nuair a thug mé faoi deara nár thug mé go leor ama do 

rannpháirtí ceist a fhreagairt nó forbairt a dhéanamh ar cheist. Rinne mé iarracht gan an botún 

céanna a dhéanamh arís. Chuir mé casadh difriúil ar cheist nuair a léiríodh dom go raibh 

soiléiriú ag teastáil ó na rannpháirtithe chun í a thuiscint. Bhraith mé go raibh mé thar n-ais sa 

tseomra ranga i mbun cainte leis na rannpháirtithe gach babhta gur éist mé leis na hagallaimh. 

Thóg mé rudaí breise faoi deara nár sheas amach dom le linn na n-agallamh iad féin. Rinne 

mé gach iarracht foghlaim mar agallóir i ndiaidh gach agallamh.  
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An Scéim Phíolótach: Na hAgallaimh 

Rinneadh triail phíolótach ar na hagallaimh. Ba é cuspóir na trialach ná machnamh a 

dhéanamh ar oiriúnacht, cruinneas agus luach na gceisteanna chun eolas deimhin a bhailiú ar 

ábhair an dátheangachais agus an aitheantais. Rinne mé an cinneadh an triail phíolótach a 

chur ar siúl i scoil an staidéir cháis le rannpháirtithe nach mbeadh ag glacadh páirte sa 

staidéar taighde féin. Iarradh ar daltaí áirithe agus múinteoir amháin páirt a ghlacadh sa 

thriail. Roghnaíodh daltaí ó bhliain na hArd Teiste toisc nach mbeadh siad ag freastal ar scoil 

an staidéir cháis an bhliain dár gcionn nuair a bheadh an taighde á bhailiú agam. Roghnaíodh 

an múinteoir toisc go mbeadh sé ar sos gairme ón scoil an bhliain dár gcionn agus dá bharr 

san ní bheadh páirt á ghlacadh aige sa staidéar. 

 

Iarradh ar thriúr dalta faoi leith ón 16 rannpháirtí páirt a ghlacadh sna hagallaimh. 

Roghnaíodh dalta ó gach príomhghrúpa sa scoil, i.e. dalta a d’fhreastail ar bhunscoil 

Ghaeltachta, dalta a d’fhreastail ar Ghaelscoil agus dalta a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla. 

Theastaigh uaim na ceisteanna a thriail ar daltaí le cúlraí teangeolaíocha éagsúla chun 

oiriúntacht na gceisteanna a aimsiú. Chomh maith le san, d’iarr mé ar bheirt dalta Idirbhliana 

a bhí ag freastal ar scoil an staidéir cháis don mbliain dul faoi hagallamh. Theastaigh uaim 

triail a bhaint as na ceisteanna a chumadh do chuairteoirí na hIdirbhliana freisin toisc go 

mbeadh siad éagsúil ó na ceisteanna a chuirfí ar dhaltaí na scoile. Iarradh ar bhuachaill 

amháin agus ar chailín amháin dul faoi hagallamh ionas go mbeadh deis agam tuairimí 

buachalla agus cailín a fháil. Cuireadh agallamh ar mhúinteoir amháin (Féach Aguisín 12). 

Fuarthas cead i scríbhinn ó gach rannpháirtí (Féach Aguisín 13 agus 14). Cuireadh na 

hagallaimh ar siúl le linn clár ama na scoile nuair a bhí tréimhse saor ag na daltaí, ag an 

múinteoir agus agam féin. Rinne mé iarracht na hagallaimh a chur ar siúl i seomraí ranga nár 

bhain liom féin mar mhúinteoir. Mheas mé go bhféadfadh tionchar a bheith ag suíomh an 

agallaimh ar an gcomhrá ann, “If the interviewer is in the interviewer’s office, he should 

remember both that the Desk is a traditional symbol of authority … ” (Bulmer, 2004:11). 

Theastaigh uaim na rannpháirtithe a chur ar a gcompord le linn gach agallamh agus nach 

mbraithfeadh siad gur obair scoile a bhí ann. Níor bhaineadh úsáid as mo sheomra ranga ach 

amháin nuair nach raibh seomra eile ar fáil. Cuireadh agallamh ar dhalta na bunscoile 

Ghaeltachta i mo sheomra ranga ach cuireadh an dá agallamh eile ar siúl i seomraí ranga 

éagsúla. Cuireadh agallamh ar an múinteoir ina oifig féin ar shuíomh na scoile. Mhothaigh 

mé gur chabhraigh an suíomh seo leis an agallamh toisc gur chuir sé an rannpháirtí ar a 
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shuaimhneas agus tugadh cumhacht dó ina oifig féin. Mhair gach agallamh thart ar daichead 

nóiméad. Feictear rannpháirtithe na n-agallamh i dTábla 4.5. 

 

Tábla 4.5: Na hAgallaimh don Scéim Phíolótach de réir líon, inscne agus scolaíocht  

Rannpháirtithe Uimhir Baineann Fireann Bunscoil 

Ghaeltachta 

Gaelscoil Bunscoil 

Bhéarla 

Cuairteoirí 

na 

hIdirbhliana 

Daltaí n=5 3 2 1 1 1 2 

Múinteoirí n=1 0 1     

 

Ba é cuspóir na n-agallamh ná ábhair an dátheangachais agus an aitheantais a iniúchadh. 

Cuireadh ceisteanna ar na daltaí faoin a dtuairimí maidir leis an dátheangachas agus a gcuid 

aitheantais mar dhaoine dátheangacha. Thug na hagallaimh deis do na rannpháirtithe 

machnamh a dhéanamh ar a gcuid tuairimí féin. Rinneadh anailís ar na hagallaimh i dtaobh 

príomhcheist an staidéir a cheistíonn meon déagóirí dátheangacha i leith na Gaeilge agus a n-

aitheantais mar Éireannaigh óga dátheangacha. Cuireadh agallamh ar mhúinteoir toisc gur 

theastaigh uaim tuiscint a fháil ar thuairimí múinteora maidir le meon na ndaltaí i leith na 

Gaeilge agus a gcuid aitheantais.   

 

Rinne mé cinneadh agallamh aonair leath-struchtúra a chur ar siúl. Cuireadh ceisteanna 

oscailte ar na rannpháirtithe chun deis a thabhairt do na rannpháirtithe a dtuairimí féin i leith 

an dátheangachais agus an aitheantais a chur in iúl dom. Cumadh ceisteanna roimh an chéad 

agallamh le dalta (Féach Aguisín 15). Chum mé ceisteanna breise le linn an agallaimh mar 

gheall ar ábhair a tharraing an rannpháirtí í féin anuas san agallamh. Rinne mé anailís ar 

théipscript an agallaimh. Bhí mé sásta leis na ceisteanna a cumadh roimh an agallaimh mar 

gur thug an rannpháirtí freagraí fiúntacha orthu. Ba léir gur chuir an rannpháirtí le hábhair an 

agallaimh agus bheartaigh mé a thuilleadh ceisteanna a chumadh bunaithe ar fhreagraí an 

rannpháirtí. Chuir an chéad rannpháirtí an-bhéim ar an mbród a mhothaíonn sí agus go bhfuil 

sí “speisialta” mar dhuine dátheangach. Rinne sí cur síos ar an mbród atá uirthi mar dhuine 

dátheangach agus mar Ghaeilgeoir ceithre bhabhta. Chomh maith le san, leag sí béim gutha 

láidir ar na focail “bród” agus “bródúil”. Bhí a bród le feiscint go fisciúil mar go raibh 

miongháire ar a haghaidh nuair a labhair sí faoin slí a mhothaíonn sí nuair a labhraíonn sí as 

Gaeilge. Nuair a ceistíodh an rannpháirtí faoi híomhá na Gaeilge sna meáin chumarsáide, 

chuir sí ábhar nua os comhair an taighdeora - an deighilt idir Gaeilge na Gaeltachta agus 

Gaeilge na Galltachta: 
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Bhí mé ag léamh alt cúpla lá ó shin, bhí sé ar an Irish Times ó tamaill ó shin. Bhí sé á rá 

go bhfuil difríocht ollmhór idir Gaoluinn Gaeltachta agus Gaoluinn saghas uirbeach 

agus bhíodar ag déanamh, bhí an iriseoir ag déanamh suirbhé idir difríochtaí Gaoluinn a 

bhí ar Raidió na Gaeltachta agus ar is dóigh liom ar Raidió na Life, stáisiún Gaoluinne 

i mBaile Átha Cliath agus bhíodar á rá go bhfuil an-dhifríocht idir an dá saghas 

Gaoluinne. 

 

 

Bheartaigh mé cúpla ceist a chumadh ar an ábhar seo: 

 

 Cad í do thuairim faoi Ghaeilge na Gaeltachta agus Gaeilge na cathrach? Cén 

cheann is fearr leatsa? 

 An féidir leat duine a aithint ón Ghaeilge atá acu agus tú ag éisteacht leo? 

 

 

Leag an rannpháirtí béim ar an tábhacht a bhaineann le suíomh maidir le teangacha nuair a 

labhair sí faoi nasc idir a cuid Gaeilge agus an ceantar Gaeltachta ina tógadh í. Measann mé 

gur éirigh liom eolas saibhir a bhailiú ar ábhair an dátheangachais agus an aitheantais sa 

scéim phíolótach a chabhraigh liom cur le ceisteanna na n-agallamh.  

 

Cuireadh beirt dalta Idirbhliana faoi hagallamh ag deireadh na scoilbhliana (Féach Aguisín 

16). Chabhraigh na hagallaimh ar fad go mór liom chun cur le mo chuid ceisteanna. Spreag 

na hagallaimh mé chun machnamh a dhéanamh ar na ceisteanna a chum mé. Mhothaigh mé 

go bhféadfadh siad a bheith chomh teorainneach is chomh cabhrach ag brath ar fhreagraí an 

dalta. Níor theastaigh uaim teorainn a chur le forbairt freagraí na ndaltaí. Mar san, 

d’fhoghlaim mé conas ligint don agallamh bogadh ar aghaidh go nádúrtha agus conas dul le 

smaointí na ndaltaí nuair ba mhian leo. Bhí mo liosta ceisteanna i m’intinn i gcónaí agus 

baineadh úsáid astu nuair a bhíodar in oiriúnit don gcomhrá. Bhíodar ann domsa nuair ba ghá 

dom brath orthu. Dheimhnigh mé go rinneadh iniúchadh ar mheonta na rannpháirtithe i 

dtaobh príomhábhair an taighde ach ní raibh mé go hiomlán dírithe ar na ceisteanna go léir a 

chlúdach le linn na n-agallamh.  

 

Tháinig roinnt pointí chun solas le linn na trialach. I dtosach báire, ba léir dom gur mhór an 

chabhair í an thriail dom féin mar thaighdeoir agus don staidéar taighde. Tháinig fadhb nó 

dhó praicticiúil chun cinn le linn na trialach ar nós an taifeadadh. Rinneadh taifeadadh ar na 

hagallaimh ar thaifeadán digiteach. Níor éirigh leis an taifeadán agallamh amháin le dalta a 

thaifeadadh. Cé go raibh buntáistí teicneolaíochta ag baint leis an ngléas seo, ba léir nach 
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raibh mé in ann brath air amháin le linn na n-agallamh. Mar san, bheartaigh mé taifeadán 

téipe a cheannach freisin. Baineadh úsáid as an dá ghléas le haghaidh an chéad cúpla 

agallamh den staidéar go dtí gur léir dom nach raibh an taifeadán ag feidhmiú mar ba cheart 

dó. Ní hamháin san ach thug mé faoi deara go raibh cuma beagáinín mí-chompordach ar 

rannpháirtithe a ghlac páirt sa thriail phíolótach mar go raibh orthu micreafón a chaitheamh ar 

a ngeansaithe don taifeadán digiteach. Ba mhinic a d’fhéach na rannpháirtithe ar an 

micreafón agus iad ag labhairt. Mhothaigh mé go raibh cuma níos compordaí ar na 

rannpháirtithe nuair nach raibh ach an taifeadán téipe ar an mbord eadrainn. Mar san rinne mé 

an cinneadh úsáid a bhaint as an taifeadán téipe amháin chun taifeadadh a dhéanamh ar na 

hagallaimh.  

 

Léiríodh dom le linn na trialach gurbh fiú nótaí a scríobh ar gheaitsíocht fisciúil na 

rannpháirtí. Ba mhinic a thaispeáin na rannpháirtithe a gcuid mothúcháin agus iad ag labhairt 

le linn na n-agallamh. Chuir a ngeáitsíocht fisciúla lena dtuairimí le linn na n-agallamh. Dá 

bharr san, chum mé bileog bunaithe ar sonraí fisciúla na n-agallamh (Féach Aguisín 11). Ba 

iad teidil na bileoga ná atmaisféar an agallaimh chomh maith le geáitsíocht, dreach gnúise 

agus guth an agallaí. Rinne mé an cinneadh go scríobhadh mé nótaí faoi na teidil seo díreach 

tar éis gach agallamh in éineacht le nótaí ar fhreagraí an agallaí.  

 

Ba mhór an chabhair í an triail phíolótach chun ceisteanna agus leagan amach an agallaimh a 

fheabhsú. Mar a deir Berends (2006:632), “ … those who participate in the piloting can 

highlight which particular questions were unclear, were difficult to answer, or presented 

confusing response formats”. Thug an triail phíolótach deis dom foghlaim faoi cheird an 

taighde. Chuir an triail ar na hagallaimh go mór leis an staidéar é féin mar go ndearnadh gach 

iarracht feabhas a chur ar leagan amach, luach agus soiléireacht na gceisteanna sa staidéar 

taighde féin. Chomh maith le san, thug an scéim phíolótach deis dom scileanna an agallaimh 

a chleachtadh agus taithí a fháil ar an gcatagóiriú, ar an gcódú agus ar phróiseas na hanailíse.  

 

 An tAgallamh Grúpa 

 

Aidhm 

Rinne mé cinneadh agallamh grúpa amháin a chur ar siúl freisin chun tuiscint níos doimhne a 

fháil ar mheonta na ndaltaí. Mar a deir na saineolaithe, “Focus group interviews were initially 

designed to reach beyond the numbers of large sampling polls to discover why people act, 
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think, and feel as they do” (Bellenger et al, 1976; Stycos, 1981). Theastaigh uaim labhairt arís 

le seisear dalta a ghlac páirt sna hagallaimh toisc gur tháinig siad chugam chun níos mó 

tuairimí a roinnt liom i ndiaidh na n-agallamh. Níor bheartaigh mé agallamh grúpa a chur ar 

siúl sular tháinig na daltaí seo chun labhairt liom. Mar san, níor rinneadh triail phíolótach ar 

an agallamh grúpa. Cheap mé go mbeadh agallamh grúpa oiriúnach dóibh mar go raibh an 

seisear acu sa rang céanna. Dá bharr san, bhí aithne mhaith acu ar a chéile agus bhíodar 

compordach i gcomhluadar a chéile. Moltar an líon seo rannpháirtithe d’agallamh grúpa, 

“The size of the focus group for children and adolescents needs to be smaller (usually around 

five or six participants) than for adults” (Vaughn et al., 1996:132). 

 

Theastaigh uaim go mbeadh na daltaí ar a suaimhneas ag labhairt ós comhair a chéile i 

ngrúpa. Thug an t-agallamh grúpa deis dom iarradh ar na daltaí a gcuid a mothúchán i leith na 

Gaeilge a léiriú agus a mhíniú, “Focus groups also provide the means to probe people’s 

emotional reactions to issues” (Vaughn et al., 1996:5). Ba chabhair í an t-agallamh grúpa don 

staidéar seo mar gur thug sé léargas de dhaltaí ó chúlra teangeolaíocha éagsúla ag aontú is ag 

easaontú faoin a gcuid aitheantais mar Éireannaigh óga dátheangacha, “Indeed one of the 

strengths of focus group interviews for research in education and psychology is that 

individuals are invited to participate in a forum where their diverse opinions and 

perspectives are desired” (Vaughn et al., 1996:15).  

 

Mhínigh Brotherson (1994) go bhfuil agallaimh ghrúpa in oiriúint don bparaidím 

cháilíochtúil mar gur féidir le fírinne ilchodach bheith ann. Tugann agallaimh ghrúpa deis 

don taighdeoir eolas níos deimhne a fháil ó na rannpháirtithe, cur leis an méid eolais a 

bhailíodar ó na rannpháirtithe sna hagallaimh aonair, pointí a tháinig anuas sna hagallaimh 

aonair a mhíniú agus a shoiléiriú agus ligtear do na rannpháirtithe samplaí a thabhairt chun 

cur lena gcuid pointí. Ba léir dom go raibh buntáistí ag baint leis an agallamh grúpa, “The 

goals are to conduct an interactive discussion that can elicit a greater, more in-depth 

understanding of perceptions, beliefs, attitudes, and experiences from multiple points of view 

and to document the context from which those understandings were derived” (Vaughn et al, 

1996:16). Ní hamháin go spreagtar cumarsáid agus idirghníomhaíocht idir an taighdeoir agus 

na rannpháirtithe ach idir na rannpháirtithe iad féin freisin. Bíonn na rannpháirtithe in ann 

tacú lena chéile. Cruthaíonn agallamh grúpa éifeachtach comhrá bhríomhar oscailte.  
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Dearadh agus Leagan Amach 

Pléadh na hábhair chéanna a bhí sna hagallaimh aonair ach ar leibhéal níos doimhne (Féach 

Aguisín 17). Bhí an dearadh agus an leagan amach bunaithe ar leagan amach na n-agallamh 

aonar. 

 

Sampla agus Riarachán 

Iarradh ar sheisear dhalta sinsearach páirt a ghlacadh san agallamh ghrúpa. Bhí an seisear a 

roghnaíodh sásta dul faoi hagallamh mar ghrúpa. Roghnaíodh ceathrar dhalta a d’fhreastail ar 

bunscoileanna Gaeltachta, beirt ón dá bhunscoil Ghaeltachta. Roghnaíodh dalta amháin a 

d’fhreastail ar Ghaelscoil agus dalta amháin a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla. Iarradh ar na 

daltaí seo páirt a ghlacadh toisc gur tháinig na daltaí seo chugam tar éis dóibh dul fé 

hagallamh aonair toisc gur smaoinigh siad ar shamplaí agus pointí eile a theastaigh uathu a 

roinnt liom. Chomh maith le san, bhí meascán de bhuachaillí is cailíní sa ghrúpa, d’fhreastail 

ar a laghad duine amháin acu ar an trí saghas bunscoile agus réitigh siad go maith lena chéile 

ar scoil. Taispeántar na rannpháirtithe i dTábla 4.6.     

 

Tábla 4.6: Rannpháirtithe an Agallaimh Ghrúpa de réir líon, inscne agus scolaíocht 

Rannpháirtithe Uimhir Fireann  Baineann Bunscoil 

Ghaeltachta 

Gaelscoil Bunscoil 

Bhéarla 

Daltaí 6 3 3 4 1 1 

 

Cuireadh an t-agallamh grúpa ar siúl i leabharlann na scoile agus ní i mo sheomra ranga ionas 

go mbraithfeadh na daltaí go raibh saoirse acu labhairt liom go hoscailte mar thaighdeoir agus 

ní mar mhúinteoir. Thuig mé an tábhacht a bhaineann le suíomh an agallaimh, “The setting is 

an integral component to the success of the focus group, and several considerations should 

be followed … The setting provides the atmosphere and tone to facilitate members’ comfort 

and willingness to disclose information” (Vaughn et al, 1996:41/52). Roghnaíodh suíomh 

ciúin taitneamhach a thaitníonn le daltaí na scoile de ghnáth. Iarradh ar na daltaí suí i gciorcal 

don agallamh ionas go mbeadh na rannpháirtithe in ann féachaint ar a chéile agus ormsa le 

linn an agallaimh. Rinneadh gach iarracht na rannpháirtithe a chur ar a suaimhneas agus iad a 

spreagadh chun caint. 
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 An Scríbhneoireacht Phearsanta 

 

Aidhm 

Bailíodh eolas tríd próiseas na scríbhneoireachta pearsanta freisin. Roghnaíodh an modh seo 

chun breis eolais a bhailiú ó na rannpháirtithe a ghlac páirt sna hagallaimh. Mheas mé go 

dtabharfadh an modh seo deis do na daltaí cur leis an eolas agus forbairt a dhéanamh ar na 

tuairimí a roinneadar leis an taighdeoir sna hagallaimh. Tháinig roinnt daltaí chugam tar éis 

dóibh dul faoi hagallamh chun a insint dom gur spreag na hagallaimh iad chun machnamh ar 

dhéanamh ar a gcuid aitheantais mar Éireannaigh óga dátheangacha. Chomh maith le san, 

chuir roinnt acu in iúl dom gur smaoiníodar ar ócáidí gur mhothaigh siad bródúil nó 

míchompordach mar Ghaeilgeoirí. Mhínigh siad go raibh díomá orthu nach rabhadar in ann 

smaoineamh ar ócáidí agus iad sna hagallaimh ach gur mhaith leo cur leis an eolas a thugadar 

agus iad fé hagallamh. Mhínigh na rannpháirtithe dom nach raibh siad in ann smaoineamh ar 

go leor samplaí ar an spota agus iad faoi hagallamh. Mar san, lig an modh seo do na 

rannpháirtithe cur leis an méid a dúirt siad sna hagallaimh. Thug an píosa scríbhneoireachta 

deis dóibh a gcuid tuairimí a léiriú ina gcuid focal féin i bhfoirm scríofa. Thug an próiseas 

cumhacht do na rannpháirtithe toisc gurb iad féin seachas mise a rinne taifeadadh ar an eolas. 

Chomh maith le san, bhí saoirse agus am acu machnamh a dhéanamh ar a gcuid taithí mar 

ógánaigh dátheangacha agus na buntáistí agus na mí-bhuntáistí a théann leis.    

 

Dearadh agus Leagan Amach 

Tugadh bileog de dhá leathanach A4 do gach dalta a chuaigh faoi hagallamh i scoil an 

staidéir cháis (Féach Aguisín 18). Bheartaigh mé iarradh ar na daltaí sé cheist a fhreagairt 

faoin slí a mhothaíonn siad mar Éireannaigh, mar dhéagóirí dátheangacha, faoi theanga na 

Gaeilge, faoin a gcuid aitheantais agus faoi hócáidí ina mhothaigh siad bródúil agus 

míchompordach mar Ghaeilgeoirí. Fágadh neart spáis i ndiaidh gach ceist chun na daltaí a 

spreagadh chun forbairt a dhéanamh ar a gcuid freagraí. 

 

Sampla agus Riarachán 

Bailíodh an t-eolas le linn tréimhse ranga daichead nóiméad. Iarradh ar na daltaí a bhí sásta 

páirt a ghlacadh sa staidéar taighde sé cheist a fhreagairt i bhfoirm scríbhneoireachta. Iarradh 

ar gach dalta a chuaigh faoi hagallamh an bileog scríbhneoireachta a fhreagairt. Faraor, níor 

éirigh liom ach bileoga scríbhneoireachta a fháil ó 34 dalta. Bhí cúiseanna éagsúla nár ghlac 

an líon céanna daltaí a ghlac páirt sa mhodh scríbhneoireachta is a ghlac páirt sna hagallaimh. 
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Iarradh ar na daltaí an píosa scríbhneoireachta a dhéanamh le linn tréimhse ranga scoile. Bhí 

mé i mbun feitheoireachta orthu fad is a bhíodar i mbun scríbhneoireachta. Ar an gcéad dul 

síos, bhí ceathrar dalta as láthair ón Idirbhliain an lá a dáileadh amach na bileoga. Mar san, ní 

raibh ach naonúr ndalta i láthair ag an am. Bhí dalta amháin as láthair ó bhliain 5 freisin. Ar 

an dara dul síos, roghnaíodh tréimhse faoi leith chun am a thabhairt do dhaltaí na hArd Teiste 

tabhairt faoin bpíosa scríbhneoireachta. Faraor, bhí orm scaoileadh leis na daltaí i lár na 

tréimhse mar go raibh ar na daltaí freastal ar chaint a bhain le scrúduithe na hArd Teiste. Níor 

tugadh fógra faoin gcaint seo agus bhí orm scaoileadh leis na daltaí. Dúirt na daltaí go 

gcríochnódh siad an píosa scríbhneoireachta sa bhaile agus go dtabharfadh siad na bileoga 

dom nuair a bheadh siad réidh acu. Níor tugadh ach cúig bhileog dom. Léirítear na 

rannpháirtithe i dTábla 4.7.   

 

Tábla 4.7: Rannpháirtithe na Scríbhneoireachta Phearsanta de réir líon, inscne agus 

scolaíocht 

Rannpháirtithe Uimhir Fireann Baineann Bunscoil 

Ghaeltachta 

Gaelscoil Bunscoil 

Bhéarla 

Daltaí n=34 13 21 24 6 4 

Bliain 4 n=9 4 5 8 1 0 

Bliain 5 n=20 6 14 14 2 4 

Bliain 6 n=5 3 2 2 3 0 

 

 

 Na Ríomhphoist 

 

Aidhm 

Roghnaíodh an modh seo toisc gurb é an modh ab éasca chun dul i dteagmháil le hiar-scoláirí 

agus iad ag cur fúthu ar fud na tíre agus thar lear. Is iad na buntáistí a bhaineann leis an modh 

seo ná go bhfuil sé i bhfad níos saoire agus níos tapúla ná modhanna eile. Mar a deir Berends 

(2006:631), “ … there are not costs associated with paper, printing, mailing … ”. Bhí mé in 

ann dul i dteagmháil go héasca leis na rannpháirtithe agus a gcuid freagraí a fháil uathu go 

tapaidh cé go raibh cónaí orthu ar fud na tíre. Chomh maith le san, níor cuireadh aon bhrú 

ama ar na rannpháirtithe. I dtosach báire, ní raibh orthu taisteal chun bualadh liom nó níor 

chuireadh brú orthu an ríomhphost a fhreagairt láithreach bonn. Thuig mé go raibh siad gafa 

le cúrsaí oibre agus staidéir. Mar san, seoladh na ríomhphoist chucu sula gcuireadh tús le 

scrúduithe an tSamhraidh sna hollscoileanna. Ba í cúis eile go roghnaíodh an modh seo ná 
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nach raibh aon chostas ag baint leis domsa nó do na rannpháirtithe. Mheas mé go mbeadh 

seans níos fearr agam ceistneoir a fháil ar ais ó dhuine óg sna fichidí i ríomhphost ná sa 

phost.   

 

Dearadh agus An Leagan Amach 

Leagadh amach na ríomhphoist de réir na roinn seo a leanas: cúlra an iar-scoláire (4 cheist), 

mar dhuine dátheangach (3 cheist), mar Éireannach (7 gceist), meon i leith a dteangacha (5 

cheist), mar Ghaeilgeoir (11 cheist), íomhá na Gaeilge (11 cheist) agus aitheantas (5 gceist). 

Baineadh úsáid as ceisteanna oscailte a bhí bunaithe ar agallaimh na ndaltaí i scoil an staidéir 

cháis (Féach Aguisín 19).   

 

Sampla agus Riarachán 

Rinneadh an cinneadh dul i dteagmháil le deichniúr niar-scoláire chun iniúchadh a dhéanamh 

ar a gcuid tuairimí i leith a gcuid teangacha tar éis dóibh an scoil a fhágáil. Rinne mé iarracht 

dul i dteagmháil le hiar-scoláirí na scoile chun a dtuairimí a lorg i leith an dátheangachais 

agus iad ina ndaoine fásta (Féach Aguisín 20). D’éirigh liom seoltaí ríomhphost deichniúr n-

iar-scoláire a fháil. Fuair mé cead i scríbhinn uathu agus seoladh ríomhphost chucu chun páirt 

a ghlacadh sa thaighde (Féach Aguisín 19 agus 21). Theastaigh uaim dul i dteagmháil le hiar-

scoláirí a d’fhreastail ar an trí saghas bunscoile ach níor éirigh liom ach teacht ar iar-scoláirí a 

d’fhreastail ar bhunscoileanna Gaeltachta. Ba mhian liom eolas a bhailiú ó iar-scoláirí a bhí 

ag cur fúthu thar lear freisin ach faraor níor éirigh liom. Sheol seachtar niar-scoláire freagraí 

thar n-ais.  

 

Bheartaigh mé eolas a bhailiú ó iar-scoláirí na scoile mar go mbeadh taithí saoil acu nach 

mbeadh ag daltaí iar-bhunscoile. Cé gur daoine óga fós ab ea an sampla, bhíodar tar éis 

bogadh ón gceantar Gaeltachta ina tógadh iad agus ina gcuireadh oideachas orthu chun cur 

fúthu i gceantair Ghalltachta. Mar san, theastaigh uaim pictiúr a fháil dá meonta i leith na 

Gaeilge agus a gcuid aitheantais mar Éireannaigh óga dátheangacha a iniúchadh. Feictear na 

rannpháirtithe i dTábla 4.8. 

 

Tábla 4.8: Rannpháirtithe na Ríomhphost de réir líon, inscne agus scolaíocht  

Rannpháirtithe Uimhir Fireann Baineann Bunscoil 

Ghaeltachta 

Gaelscoil Bunscoil 

Bhéarla 

Iar-scoláirí n=7 3 4 7 0 0 
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4.8.2 Bailiúchán an Eolais Náisiúnta 

 

 An Ceistneoir Náisiúnta  

 

Aidhm 

Baineadh úsáid as modh an cheistneora chun cur leis an eolas a bailíodh sna hagallaimh. Deir 

Berends (2006:623) gurb é cuspóir taighde suirbhéireachta ná, “ … to describe relevant 

characteristics of individuals, groups, or organizations”. Is é an buntáiste a bhaineann le 

modh an cheistneora ná gur féidir le taighdeoir ana chuid eolais a bhailiú gan mórán airgid a 

chaitheamh. Roghnaíodh an ceistneoir mar mhodh chun eolas a bhailiú toisc go raibh mé in 

ann méid mór rannpháirtithe a chur san áireamh. Mar a deir Ho agus O’Farrell (2006:210), 

“One major advantage of questionnaires and surveys is that they can be easily administered 

to a large group of individuals”. Cumadh ceistneoir as Gaeilge bunaithe ar ábhar an 

dátheangachais agus an aitheantais. Rinne mé cinneadh úsáid a bhaint as ceistneoir náisiúnta 

chun cur leis an eolas a bailíodh sna hagallaimh i scoil an staidéir cháis. Roghnaíodh cur 

chuige cainníochtúil chun dul leis an gcur chuige cáilíochtúil don staidéar seo. Dáileadh 

ceistneoirí chuig gach iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann chun cur le torthaí 

an staidéir cháis agus chun ligint dóibh a bheith curtha i gcomhthéacs níos leithne.  

 

Cáintear ceistneoirí toisc go mbraitheann torthaí an cheistneora ar spreagadh na 

rannpháirtithe chun iad a líonadh isteach agus iad a sheoladh ar ais. Seoladh litir eolais le 

gach beart ceistneoirí ag gabháil buíochais leis na scoileanna as ucht a gcuid comhoibriú 

(Féach Aguisín 23). Chomh maith le san, tugadh clúdach litreach do gach scoil leis an 

seoladh scríofa uirthi agus stampa uirthi.  

 

Deir Ho agus O’Farrell (2006:210) gurb é mí-bhuntáiste a bhaineann le ceistneoirí ná go 

bhfuil seans ann nach bhfreagróidh rannpháirtithe na ceisteanna go fíreannach, “ … the 

tendency in which individuals may respond in a manner they perceive as most socially 

acceptable or desirable rather than endorsing what they truly think or feel … ”. Chomh maith 

le san, deirtear gurb é locht an cheistneora ná nach dtugtar deis do na rannpháirtithe forbairt a 

dhéanamh ar a gcuid freagraí. Chuaigh mé i ngleic leis an bhfadhb seo agus iarradh ar na 

rannpháirtithe a gcuid freagraí a mhíniú agus a fhorbairt i roinn a haon agus roinn a trí den 

gceistneoir. Cé go bhfuil mí-bhuntáistí ag baint le modh an cheistneora, is léir go bhfuil mí-
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bhuntáistí ag baint le gach aon mhodh agus go bhfuil níos mó buntáistí ná mí-bhuntáistí ag 

baint le modh an cheistneora.   

 

Dearadh agus Leagan Amach 

Rinne mé dian-mhachnamh ar leagan amach an cheistneora chun na rannpháirtithe a 

spreagadh chun na ceisteanna go léir a fhreagairt agus forbairt a dhéanamh ar a gcuid freagraí 

(Féach Aguisín 22). Bhain an chéad roinn le heolas fíorasach. Cuireadh cúpla ceist ar na 

daltaí fúthu féin, mar shampla, a ngnéas, an saghas scoile go bhfuil siad ag freastal uirthi, a 

dteangacha dúchasacha, srl. Chomh maith le san, tugadh liosta dóibh de hócáidí éagsúla agus 

bhí orthu a léiriú cén teanga a labhraíonn siad don chuid is mó sna hócáidí san. Ní raibh orthu 

ach tic a chur sa bhosca cuí. Tugadh ceisteanna oscailte do na daltaí i roinn a dó cosúil leis na 

ceisteanna a cuireadh sna hagallaimh i scoil an staidéir cháis. Iarradh ar na daltaí cur síos a 

dhéanamh orthu féin mar Éireannaigh, mar dhaoine dátheangacha agus mar Ghaeilgeoirí. Bhí 

nasc idir na ceisteanna seo agus na ceisteanna a cuireadh ar na daltaí i scoil an staidéir cháis 

sa scríbhneoireacht phearsanta. Bhain roinn a trí le tuairimí na ndaltaí i leith an 

dátheangachais, na Gaeilge agus ábhar an aitheantais. Baineadh úsáid as an ‘Likert Scale’ 

chun tuairimí na ndaltaí a bhailiú. Tugadh liosta ráitis do na rannpháirtithe agus bhí orthu 

ciorcal a chur timpeall ar an uimhir is cóngaraí dá gcuid tuairimí. Baineadh úsáid as scála 

seacht bpointe: Easaontaím go hiomlán (EI), Easaontaím go láidir (EL), Easaontaím (E), Gan 

tuairim (GT), Aontaím (A), Aontaím go láidir (AL) agus Aontaím go hiomlán (AI). Bunaíodh 

ábhar an cheistneora ar litríocht an dátheangachais, ar litríocht an aitheantais, ar an scéim 

phíolótach agus ar mo thaithí féin mar dhuine dátheangach agus mar mhúinteoir i scoileannna 

lán-Ghaeilge.  

 

Sampla agus Riarachán 

Iarradh ar gach iar-bhunscoil lán Ghaelach sna 26 chontae páirt a ghlacadh sa taighde. 

Fuarthas liosta de na scoileanna seo ar shuíomh idirlín Gaelscoileanna 

(www.gaelscoileanna.ie, 2011). Seoladh seacht gceistneoir chuig an 59 iar-bhunscoil lán-

Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann a bhí ar an liosta thuas ag am bailiúcháin an taighde; na 

scoileanna Gaeltachta, na Gaelscoileanna agus na hAonaid lán-Ghaeilge san áireamh. Mar 

san, seoladh 413 ceistneoirí chuig an sé iar-bhunscoil is fiche lán-Ghaeilge, an dá haonad 

déag iar-bhunscoil lán-Ghaeilge agus an t-aon iar-bhunscoil Ghaeltachta is fiche i bPoblacht 

na hÉireann. Seoladh litir chuig Príomhoidí na scoile agus iarradh ar na scoileanna daltaí a 

roghnú i mbliain a cúig nó a sé ionas go mbeadh siad ar chomhaois leis na daltaí i scoil an 

http://www.gaelscoileanna.ie/
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staidéir cháis (Féach Aguisín 23). Iarradh orthu na ceistneoirí a dháileadh gan aird i measc na 

ndaltaí agus idir bhuachaillí agus chailíní sna scoileanna measctha chun gach iarracht a 

dhéanamh meascán de thuairimí a fháil. Ní raibh sampla randamach i gceist mar go ndearna 

mé an cinneadh ceistneoirí a sheoladh chuig gach iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na 

hÉireann. Seoladh 172 cheistneoir ar ais (42%), 50 ó scoileanna Gaeltachta agus 122 ó 

Ghaelscoileanna agus Aonaid lán-Ghaeilge mar a léirítear i dTábla 4.9. Mheas mé gur leor 

seacht gceistneoir a sheoladh chuig gach scoil mar go raibh 59 scoil i gceist. Níor seoladh litir 

meabhrúcháin chuig na scoileanna mar gur éirigh liom ráta freagartha sásúil a bhaint amach. 

Léirítear líon na gceistneoirí i dTábla 4.9.    

 

Tábla 4.9: Líon na gCeistneoirí 

An Saghas Scoile Seolta Fillte 

Scoil Ghaeltachta n=147 n=50 

Gaelscoil/Aonad 

lán Ghaeilge 

n=266 n=122 

Iomlán n=413 n=172 

 

An Scéim Phíolótach: An Ceistneoir Náisiúnta 

Chuir mé an scéim phíolótach ar siúl i scoil an staidéir cháis. Ar an gcéad dul síos, labhair mé 

leis na rannpháirtithe faoin staidéar. Ansin tugadh nóta eolais agus foirm aontaithe do gach 

dalta i mbliain na hArd Teiste agus dá dtuismitheoirí ina rinneadh cur síos ar ábhar an staidéir 

agus ábhar an agallaimh is an cheistneora (Féach Aguisín 24). Mhínigh mé dóibh gur 

theastaigh uaim eolas a bhailiú uathu toisc go raibh siad ag freastal ar scoil lán-Ghaeilge agus 

gur mhothaigh mé go mbeadh eolas acu faoi shaol an ógánaigh dátheangacha. Chomh maith 

le san, léiríodh dóibh go mbeadh an t-eolas ar fad faoi rún. Ghlac 16 dalta páirt sa thriail; 7 

gcailín agus 9 mbuachaill. Fuarthas céad i scríbhinn ó na daltaí agus óna dtuismitheoirí. 

D’fhreastail 14 dalta ar bhunscoil Ghaeltachta, beirt dalta ar Ghaelscoil agus níor fhreastail 

aon dalta ar bhunscoil Bhéarla mar a thaispeántar i dTábla 4.10. Iarradh ar an 16 dalta an 

ceistneoir a fhreagairt. Socraíodh am faoi leith leo le linn am scoile chun an cheistneoir a 

fhreagairt. Dháiligh mé amach an ceistneoir agus d’fhan mé leis na rannpháirtithe i seomra 

ranga agus na ceisteanna á fhreagairt acu (Féach Aguisín 25). D’fhreagair na daltaí an 

ceistneoir laistigh de thréimhse ranga 40 nóiméad.  
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Tábla 4.10: Rannpháirtithe Cheistneoirí na Scéime Píolótacha de réir líon, inscne agus 

scolaíocht 

Rannpháirtithe Uimhir Fireann Baineann Bunscoil 

Ghaeltachta 

Gaelscoil Bunscoil 

Bhéarla 

Daltaí 16 9 7 14 2 0 

 

Baineadh úsáid as Statistical Package for the Social Sciences (S.P.S.S.) chun scrúdú 

iontaofachta a dhéanamh ar an gceistneoir. Baineadh úsáid as Cronbach’s Alpha chun 

comhsheasmhacht an cheistneora (an roinn dearcaidh) a aimsiú agus is í 0.834 an figiúir a 

tugadh. Taispeánann an figiúr seo gur tugadh freagraí seasmhacha i Roinn 1 agus 2 den 

gceistneoir. Ní raibh i Roinn 3 ach 5 cheist oscailte ach níor scríobh na rannpháirtithe mórán. 

Athraíodh leagan amach na ceistneora i ndiaidh na trialach mar thoradh ar na freagraí laige a 

tugadh i Roinn 3. Thóg mé faoi deara agus na daltaí ag freagairt an cheistneora gur éirigh siad 

tuirseach i dtreo deiridh na ceistneora. De dheasca san níor scríobhadar mórán sa roinn 

deireanach. Chinntigh an scrúdú iontaofachta mo thuairim. Mar san, bogadh na ceisteanna 

oscailte ón tríú roinn go dtí an dara roinn chun na rannpháirtithe a spreagadh chun a gcuid 

tuairimí a nochtadh, a mhíniú agus a fhorbairt ina gcuid focal féin. Fágadh na ráitis meon go 

dtí an roinn dheireanach toisc nach raibh ar na rannpháirtithe ach ciorcal a chur timpeall ar an 

uimhir ba chóngaraí dá dtuairimí. Ní iarradh ar na rannpháirtithe tabhairt faoin triail 

phíolótach an dara bhabhta mar go mbeadh seans maith ann go mbeadh freagraí ullmhaithe 

acu agus go mbeadh na ceisteanna pléite acu roimh an ath-thriail. Fós theastaigh uaim a 

chinntiú go raibh an dara leagan den gceistneoir sásúil. Mar san, d’iarr mé ar dhaltaí 

Idirbhliana i scoil an staidéir cháis tréimhse a chaitheamh liom ag léamh agus ag plé na 

ceistneora. Cé go mbeinn ag iarradh ar na daltaí seo páirt a ghlacadh sa staidéar taighde féin 

an scoilbhliain dár gcionn, ní bheadh an ceistneoir á fhreagairt acu. Léigh mé ceisteanna an 

cheistneora leis na daltaí agus lorgaíodh a gcuid tuairimí ina leith. Chuir na daltaí in iúl dom 

nach raibh aon deacracht acu leis na ceisteanna nó an leagan amach.  

 

Ba mhór an chabhair í an triail phíolótach dom mar gur thaispeáin sé dom go raibh orm a 

thuilleadh machnaimh a dhéanamh faoin gceistneoir. Ghlac mé le moltaí na rannpháirtithe a 

ghlac páirt sa thriail agus cuireadh feabhas ar an gceistneoir sular mbaineadh úsáid as sa 

staidéar féin. Níor athraíodh aon pháirt de Roinn 1 nó 3. Rinne mé cinneadh Ceist 5 de Roinn 

2 a athrú. Mar san, athraíodh “Ainmnigh uair amháin go raibh náire ort mar Ghaeilgeoir” go 

“Ainmnigh uair amháin gur bhraith tú mí-chompordach mar Ghaeilgeoir”. Níor éirigh liom 

freagraí suntasacha a fháil ar an gceist seo sa thriail phíolótach mar gheall ar an bhfocal 
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“náire”. Dúirt na rannpháirtithe iad féin ag deireadh na trialach nár thaitin an focal leo toisc 

go raibh sé chomh láidir. Mhothaigh mé nach raibh an focal “mí-chompordach” chomh láidir 

ach go músclódh sé na daltaí fós chun cur síos a dhéanamh ar ócáid diúltach a bhí acu mar 

Ghaeilgeoir.  

  

Ba mhór an chabhair í an triail phíolótach chun ceisteanna agus leagan amach an agallaimh a 

fheabhsú chomh maith le tuairim a fháil ar an méid ama a thóg sé orthu an ceistneoir a 

fhreagairt. Mar a deir Berends (2006:632), “ … those who participate in the piloting can 

highlight which particular questions were unclear, were difficult to answer, or presented 

confusing response formats”. Thug an triail phíolótach deis dom foghlaim faoi cheird an 

taighde. Chuir an triail ar na hagallaimh agus ar an gceistneoir go mór leis an staidéar é féin 

mar go ndearnadh gach iarracht feabhas a chur ar legan amach, luach agus soiléireacht na 

gceisteanna sa staidéar taighde féin.  

 

4.9 Rátaí Freagartha agus Anailís an Eolais 

Measann mé gur éirigh liom rátaí freagartha sásúil a fháil ó phobal na scoile staidéir cháis 

agus ó na ceistneoirí náisiúnta mar a thaispeántar i dTábla 4.11. Ba é 42% ráta freagartha na 

gceistneoirí náisiúnta. Ghlac 55 dalta as 61 dalta (91%) páirt sna hagallaimh. Ghlac 34 as 50 

dalta páirt sa scríbhneoireacht phearsanta. Chuaigh 14 as 50 tuismitheoir faoi hagallamh. Bhí 

12 as 13 mhúinteoir sásta páirt a ghlacadh sa staidéar. D’éirigh liom dul i dteagmháil le 10 

niar-scoláire.  

 

Tábla 4.11: Rátaí Freagartha an Staidéir Taighde 

An Modh Bailiúcháin Eolais Rátaí Freagartha 

Ceistneoirí Náisiúnta 42% 

Agallaimh na nDaltaí 91% 

Agallaimh na dTuismitheoirí 28% 

Agallaimh na Múinteoirí 92.3% 

Scríbhneoireacht Phearsanta 68% 

 

Lean mé treoracha Kvale agus Brinkmann (2009) nuair a bhí mé ag déanamh anailíse ar na 

hagallaimh agus ar roinn oscailte na gceistneoirí. Is é an sainmhíniú a thugann Kvale agus 

Brinkmann (2009:193) ar anailís ná “to separate something into parts or elements”. Léadh 

gach agallamh chun tuiscint a fháil ar an bpíosa ina hiomlán, lorgaíodh míniúcháin an téacs 

de réir na rannpháirtithe, rinneadh téamú ar na ráitis, ceistíodh míniúcháin an téacs i dtéarmaí 
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cuspóra an staidéir agus ceanglaíodh príomhthéamaí an agallaimh le chéile i ráiteas 

tuairisciúil. Leanadh moltaí Krueger (1988) maidir le hanailís a dhéanamh ar agallaimh 

ghrúpa agus lorgaíodh na smaointí móra agus rinneadh machnamh ar rogha agus brí na 

bhfocal, ar an gcomhthéacs agus ar choitiantacht na bhfreagairtí.   

 

Rinneadh anailís ar athscríbhinn na n-agallamh tríd códú agus catagóiriú a dhéanamh ar na 

smaointí agus na téamaí a tháinig chun cinn i rith na n-agallamh. Lean mé treoracha Seidman 

(1991) freisin nuair a cuireadh marc ar sleachta faoi leith, cuireadh iad i ngrúpaí agus 

rinneadh staidéar ar na catagóir i gcóir ceangal téamúla. Lorg mé cosúlachtaí agus difríochtaí 

idir freagraí na rannpháirtithe ionas go mbeadh sí in ann pictiúr iomlán a tharraingt de 

mheonta déagóirí dátheangacha. Chomh maith le san, cuireadh marc ar fhreagraí nár bhain le 

príomhthéamaí an taighde agus rinneadh téamaí nua dóibh siúd a tháinig anuas go rialta.     

 

Rinne mé anailís ar an gceistneoir i ndá bhealach. I dtosach báire, rinne mé anailís ar na 

freagraí cáilíochtúla a tugadh ar cheisteanna oscailte i roinn 2 den gceistneoir. Rinne mé 

anailís ar fhreagraí scríofa na rannpháirtithe tríd códú agus catagóiriú a dhéanamh ar na 

smaointí agus na téamaí a tháinig chun cinn. Bhain mé úsáid as Statistical Package for the 

Social Sciences (S.P.S.S.) chun scrúdú iontaofachta a dhéanamh ar an dá roinn cainníochtúla; 

roinn 1 agus 3.      

 

Baineann eicléicteachas le cur chuige a fhaigheann torthaí ón méid is mó foinsí ina féidir leis. 

Leagtar béim ar thábhacht gach píosa eolais agus déantar taifeadadh ar gach rud a bhailítear. 

Ní leagtar teorainn ar an taighdeoir agus is féidir leis/léi úsáid a bhaint as aon mhodh 

cáilíochtúil nó cainníochtúil a chuirfidh lena staidéar. Cuireann teicnící triantánú go mór le 

taighde an oideachais toisc go dtugtar deis duit féachaint ar shaibhreas agus ar chastacht 

iompar an duine daonna ó thaobhanna éagsúla. Baineadh úsáid as ‘triantánú modheolaíochta’ 

mar a ghlaonn Denzin (1998) air sa staidéar seo mar go mbaineadh úsáid as modhanna 

cáilíochtúla agus cainníochtúla chun an t-eolas a bhailiú. Rinneadh triantánú ar an eolas a 

bailíodh sna hagallaimh, sa scríbhneoireacht phearsanta agus sna ríomhphoist sa staidéar cáis 

le torthaí na ceistneora náisiúnta. Mar a deir Flick (2006:24), bíonn ort dul “beyond the 

limitations of a single method by combining several methods and giving them equal 

relevance”. Cuireann triantánú níos mó ná tuairim amháin ar fáil don taighdeoir. Cuireann 

teicnící triantánú go mór le taighde an oideachais toisc go dtugtar deis duit féachaint ar 

shaibhreas agus ar chastacht iompar an duine daonna ó thaobhanna éagsúla. Is cabhair í an 
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triantánú chun cruinneas na dtorthaí a bailíodh ó na daltaí sna hagallaimh agus sa 

scríbhneoireacht phearsanta a chur i gcomparáid le torthaí na gceistneoirí.  

 

4.10 An Ghné Eiticiúil 

Baineann eitic le gach staidéar taighde agus tháinig ábhair eiticiúla éagsúla chun cinn i gcás 

an staidéir seo. Dhírigh mé m’airdeall ar na hábhair eiticiúla a chuireann Kvale agus 

Brinkmann (2009) béim air maidir le haontú, ceadú, rúndacht, iarmhairtí agus ról an 

taighdeora. Lorg mé cead i scríbhinn ó scoil an staidéir cháis agallamh a chur ar mhuintir na 

scoile (Féach Aguisín 6). Mhínigh mé ábhar an staidéir dóibh go léir agus lorg mé cead i 

scríbhinn ó na daltaí chomh maith le cead ó thuismitheoirí na ndaltaí (Féach Aguisín 9). 

Léiríodh meas do scoil an staidéir cháis agus do na rannpháirtithe tríd deimhniú dóibh nach 

bhféadfaí iad a aithint sa staidéar. Baineadh úsáid as ainmneacha cleite do gach rannpháirtí a 

luaitear sa thráchtas. Athraíodh ainm na scoile agus ainmneacha na rannpháirtithe. Athraíodh 

ainmneacha agus sonraí sa chur síos ar shuíomh na scoile. Tugadh deimhniú do na 

rannpháirtithe a d’fhreagair an ceistneoir nach bhféadfaí iad a aithint sna torthaí. Míníodh 

ábhar an staidéir do na rannpháirtithe go léir agus cuireadh in iúl dóibh go raibh sé de cheart 

acu diúltú páirt a ghlacadh nó éirí as ag aon am. Lig an ceistneoir scríofa agus an 

scríbhneoireacht phearsanta do na rannpháirtithe a gcuid freagraí a thaifeadadh iad féin in 

ionad mise fé mar a tharla sna hagallaimh. Tugadh guth do na daltaí agus léiríodh dóibh go 

raibh meas agam mar thaighdeoir ar a gcuid tuairimí nuair a tugadh tairiscint dóibh páirt a 

ghlacadh sa staidéar taighde. Taispeánadh dóibh go raibh luach ag baint lena gcuid meonta 

mar gur mhothaigh mé gur fiú agallamh a chur orthu, eolas a bhailiú uathu agus taifeadadh a 

dhéanamh ar a gcuid tuairimí. Mar san, tugadh cumhacht do na rannpháirtithe.  

 

Mar a dúirt mé cheana, lorgaíodh cead i scríbhinn ó scoil an staidéir cháis agallamh a chur ar 

mhuintir na scoile. Míníodh ábhar an staidéir dóibh go léir agus lorgaíodh cead i scríbhinn ó 

gach rannpháirtí a ghlac páirt sa staidéar. Fuarthas cead i scríbhinn ó na daltaí a bhí sásta páirt 

a ghlacadh sa staidéar chomh maith le cead i scríbhinn óna dtuismitheoirí. Léiríodh meas ar 

scoil an staidéir cháis agus ar na rannpháirtithe tríd deimhniú dóibh nach bhféadfaí iad a 

aithint sa staidéar. Athraíodh ainm na scoile agus ainmneacha na rannpháirtithe. Chomh 

maith le san, athraíodh ainmneacha agus sonraí sa chur síos ar shuíomh na scoile. Fuarthas 

cead ó Phríomhoidí na scoileanna lán-Ghaeilge ceistneoirí a dháileadh i measc a ndaltaí. Ba 

iad na Príomhoidí agus a múinteoirí Gaeilge a dháiligh na ceistneoirí go randamach ar dhaltaí 
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sinsearacha sna scoileanna. Míníodh ábhar agus aidhmeanna an staidéir do gach Príomhoide. 

Níor chuireadh iad faoi bhrú páirt a ghlacadh sa staidéar. Tugadh deimhniú dóibh nach 

bhféadfaí a scoileanna aithint sna torthaí. Míníodh ábhar an staidéir do na rannpháirtithe go 

léir agus cuireadh in iúl dóibh go raibh sé de cheart acu diúltú páirt a ghlacadh nó éirí as ag 

aon am mar go raibh siad ag glacadh páirte go deonach. Tugadh le tuiscint gur féidir leo 

tarraingt siar ón staidéar ag aon am gan fhrithbhualadh agus gur féidir leo cead a tharraingt 

siar an t-agallamh a n-úsáid. Gealladh dóibh go gcoimeádfaí an t-eolas fé rún an t-am ar fad 

agus go scriosfaí é nuair a chuirfí an staidéar i gcrích. Ní dhearnadh aon fhíor-ainm a thaifead 

ag aon am ach tugadh uimhir do gach rannpháirtí. Fuarthas cead uathu a n-agallaimh a 

théipthaifeadadh. Lorgaíodh cead i scríbhinn ó na rannpháirtithe sleachta dá n-agallamh a lua 

agus iad faoi cheilt sa thráchtas agus aon fhoilseacháin eile nó cur i láthair. Tugadh deis 

dóibh an t-iarratas seo a dhiúltú muna rabhadar sásta aontú leis trí tic a chur sa bhosca cuí 

(Féach ar Aguisíní 8, 9 agus 20 do chóipeanna den méid thuas).     

 

Bhí mé aireach mar thaighdeoir faoi chúrsaí sláinte is sábháilteachta. Bhí orm smaoineamh 

faoi sláinte is sábháilteacht na rannpháirtithe agus mé féin mar thaighdeoir roimh gach 

agallamh agus le linn na n-agallamh. Roghnaíodh leabharlann na scoile nó seomra ranga sa 

scoil nuair nach raibh an leabharlann ar fáil do na hagallaimh. Bhí fuinneoga agus píosa 

gloine sa dhoras i ngach seomra a baineadh úsáid as do na hagallaimh. Bhí me féin agus an 

rannpháirtí le feiceáil go soiléir tríd an dorais nó na bhfuinneoga. Lean mé gnáth rialacha na 

scoile maidir le cúrsaí sláinte is sábháilteachta. Rinne mé dianmhachnamh ar mo staidéar 

taighde sular gcuireadh tús leis an mbailiúchán eolais. Chinntigh mé nach mbeadh aon 

iarmhairtí dhiúltacha ann d’aon rannpháirtí, d’aon scoil nó d’aon phobal a ghlac páirt sa 

staidéar.     

 

Ba é dúshlán eile eiticiúil ná gur múinteoir mé i scoil an staidéir cháis. Lorgaíodh cead ó 

Phríomhoide na scoile sular mbailíodh aon eolas sa scoil (Féach Aguisín 6). Fuarthas cead 

uathu agus míníodh aidhmeanna an staidéir dóibh. Rinneadh gach iarracht gan cur isteach go 

mór ar ghnáth-lá scoile na rannpháirtí agus na scoile agus an taighde á bhailiú. Bhí orm 

machnamh a dhéanamh ar mo ról mar mhúinteoir agus mar chomhghleacaí na rannpháirtithe. 

Bhí orm mo chuid tuairimí pearsanta agus mo réamhthuairimí a chur ar leataobh agus an t-

eolas á bhailiú agus á mhíniú. Is é príomhchuspóir an taighdeora ná chun cur le heolas 

seachas breithiúnas a dhéanamh (Bogdan & Biklen, 1982). Bhí orm féachaint ar mo chuid 

tuairimí féin le linn an taighde. Rinne mé gach aon iarracht aghaidh a thabhairt ar mo chuid 
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tuairimí agus mo chlaontuairimí féin maidir leis an eolas a bailíodh le linn an staidéir. Thuig 

mé go bhfuil suibíochtachas ag baint le taighde agus go mbeadh orm glacadh leis toisc go 

mbeadh sé dodhéanta dul ar thóir na hoibiachtúlachta iomláine. Thug an ceistneoir scríofa 

agus na píosaí scríbhneoireachta phearsanta deis do na rannpháirtithe a gcuid freagraí a 

thaifeadadh iad féin. Cuireadh mo chomhghleacaithe ar a gcompord toisc gurb é cuspóir an 

agallaimh ná a gcuid tuairimí a lorg maidir le dátheangachas agus aitheantas. Ba chabhair í 

dom go raibh aithne agam ar na rannpháirtithe roimh an taighde agus ba léir dóibh gur dhuine 

dátheangach is ea mé freisin. Mar san, cuireadh na rannpháirtithe ar a suaimhneas agus 

spreagadh iad chun scaoileadh lena gcuid tuairimí pearsanta i leith a gcaidrimh mothálach 

lena gcuid teangacha. Chomh maith le san, bhí mé in ann agallamh a chur orthu as Béarla 

agus as Gaeilge. Ba léir do na rannpháirtithe go raibh taithí phearsanta agam mar dhuine 

dátheangach, mar dhalta a d’fhreastail ar iar-bhunscoil lán-Ghaeilge, mar mhúinteoir ag 

múineadh i scoil lán-Ghaeilge agus mar bhall den bpobal Gaelach. Cuireadh mo 

chomhghleacaithe ar a gcompord toisc nach raibh mé ag lorg eolais uathu faoi cheird an 

mhúinteora nó faoin a ngnó mar mhúinteoirí sa scoil. Rinne mé iarracht a bheith ar fáil i 

ndiaidh gach agallamh ar eagla go mbeadh ceisteanna ag aon rannpháirtí nó dá mbeadh siad 

ag iarraidh labhairt liom faoin staidéar.  

 

Leanadh comhairle Kvale agus Brinkman (2009:312) a mholann do thaighdeoirí gan dearmad 

a dhéanamh ar thionchar an staidéir i gcomhthéacs sóisialta, “Ethical issues in interview 

research tend to be raised in relation to the personal implications for the subjects, whereas 

the wider social consequences of the interviews have received less attention”. Mar san, thug 

mé aghaidh ar na hiarmhairtí shóisialta go bhféadfadh a bheith ag an eolas a bailíodh sa 

staidéar taighde. Rinne mé machnamh ar an eolas a bheadh á bhailiú ó na rannpháirtithe, go 

háirithe sna hagallaimh. Thuig mé go mbeadh tionchar ag suíomh an agallaimh, suíomh na 

scoile, cúlra teangeolaíochta agus oideachasúla an rannpháirtí ar a gcuid freagraí. Chomh 

maith le san, thuig mé go bhféadfadh tionchar a bheith ag an staidéar seo ar chomhthéacs 

sóisialta na rannpháirtithe. Mar a mhíníonn Kvale agus Brinkman (2009:313), “Qualitative 

interviewing as a social practice is at once affected by its social context and can contribute to 

shaping, supporting, or changing its social context”. Cuireadh na rannpháirtithe go léir a 

ghlac páirt sa staidéar seo i gcumhacht ar an eolas a theastaigh uathu a roinnt liom fúthu féin. 

Ní hamháin gur tugadh guth dóibh ach cuireadh a nguthanna chun tosaigh. Ach mhothaigh 

mé go raibh deis ag an staidéar taighde seo na rannpháirtithe a spreagadh chun machnamh 

níos doimhne b’fhéidir a dhéanamh ar theanga na Gaeilge, ar Éire, ar ábhar an 
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dátheangachais agus go háirithe ar chúrsaí aitheantais. Thug mé deis cainte agus cluas 

éisteachta dóibh. Mhínigh me dóibh go raibh mé ar fáil dá mbeadh siad ag iarraidh labhairt 

liom faoin méid a tháinig anuas i mbailiúcháin an eolais. D’fhéach mé agus d’éist mé i gcóir 

aon chomharthaí d’iarmhairtí dhiúltacha. Tháinig roinnt rannpháirtithe chugam chun cur leis 

an eolas a thugadar dom ach ní raibh aon iarmhairtí dhiúltacha le feiceáil nó le cloisteáil.   

 

Tugadh aiseolas do rannpháirtithe an staidéir i ndiaidh dom an t-eolas go léir a bhailiú. 

Cuireadh seisiúin faisnéisithe leis na daltaí agus na múinteoirí a ghlac páirt sa taighde ar siúl i 

scoil an staidéir cháis. Thug mé rogha do na tuismitheoirí bualadh liom tar éis scoile nó 

achoimre ar an staidéar a sheoladh chucu. Roghnaigh siad an t-aiseolas a fháil uaim sa phost. 

Seoladh achoimre ar an staidéar chuig Príomhoidí na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge 

timpeall na tíre agus chuig na hair-scoláirí a ghlac páirt sa staidéar freisin. Tugadh tús áite do 

chearta na rannpháirtí ag gach tréimhse den staidéar, léiríodh meas ar neamh-ainmníocht agus 

rúndacht na rannpháirtí, aithníodh coincheap daoine eile agus rinneadh gach iarracht 

cruinneas na torthaí a chinntiú.  

 

Bhí orm togra taighde a sheoladh chuig an Coiste Eitice Taighde Sóisialta i gColáiste na 

hOllscoile Corcaigh chun cead a lorg uathu tabhairt faoin taighde. Níor bhailigh mé an 

taighde go dtí go raibh cead faighte agam i scríbhinn ón gCoiste. Rinne an coiste 

léirbhreithniú ar an staidéar agus ghlacadar leis le cúpla moladh, mar shampla Roinn 2 agus 3 

den gceistneoir a mhalartú lena chéile ionas nach mbeadh na ceisteanna oscailte ag deireadh 

an cheistneora (rud a tháinig chun cinn le linn na scéime píolótacha freisin). Cuireadh na 

moltaí seo i bhfeidhm agus glacadh leis an staidéar. Cuireadh an t-eolas seo in iúl do na 

rannpháirtithe sna bileoga eolais a tugadh dóibh in éineacht le na foirmeacha aontaithe. 

Chloígh an próiseas taighde le treoirlínte eiticiúla an Educational Research Association agus 

iad siúd comhghaolmhar leis an oideachas (m.sh. Irish Psychological Society, E.S.A.I. agus 

British Education Research Association). Ghlac mé leis an ngné eiticiúil den staidéar mar 

ábhar leanúnach a bhí lárnach den bpróiseas taighde mar a léiríonn díospóireachtaí, treoirlínte 

agus forbairtí na litríochta modheolaíochta taighde (Kvale & Brinkmann, 2009; Merriam, 

1998; Seidman, 1991).  
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4.11 Teorainneacha an Staidéir 

Thug mo ról mar mhúinteoir i scoil an staidéir cháis deis dom níos mó eolais a bhailiú mar go 

raibh mé i láthair i suíomh na scoile le linn na tréimhse taighde. Cé gur chabhraigh sé seo go 

mór liom mar thaighdeoir, bhí orm déileáil le hábhair eiticiúla a bhain leis an stádas 

cumhachta a bhí agam mar mhúinteoir na ndaltaí. Cé go ndearna mé gach iarracht dul i mbun 

cumarsáide leis na daltaí, na tuismitheoirí is na múinteoirí mar thaighdeoir seachas mar 

mhúinteoir nó mar chomhghleacaí le linn na tréimhse taighde, ní féidir a shéanadh go raibh 

mo chaidrimh leis na rannpháirtithe mar mhúinteoir mar pháirt den bpróiseas taighde. 

Measann mé gur buntáiste é an caidreamh a bhí agam leis na rannpháirtithe toisc go raibh 

aithne acu orm, bhíodar compordach i mo chomhluadar agus braithim gur ghlacadar liom mar 

bhall dár bpobal dátheangach a bhí á staidéar agam. Níor mhothaigh mé go raibh leisce ar na 

rannpháirtithe páirt a ghlacadh sa thaighde mar gur léirigh siad suim ann chomh luath is a 

labhair mé leo mar ghrúpaí faoin staidéar. Mhínigh mé mo ról mar thaighdeoir dóibh ionas go 

mbeadh tuiscint acu ar an obair a bhí beartaithe agam agus gur theastaigh uaim labhairt leo 

mar thaighdeoir agus ní mar mhúinteoir. Mhothaigh mé go raibh sé tábhachtach béim a chur 

ar an bpointe seo do gach rannpháirtí. Rinne mé gach iarracht a shoiléiriú do na daltaí nach 

mbeinn á gceistiú mar a múinteoir agus mar san nach mbeinn ag lorg freagraí a shílfeadh siad 

a bheinn ag súil le mar a múinteoir Gaeilge. Mhínigh mé do mo chomhghleacaithe nach raibh 

mé ag bailiú eolais faoin múinteoireacht ach gur theastaigh uaim a dtuairimí a lorg maidir le 

meonta na ndaltaí i leith na Gaeilge agus an dátheangachais. Thapaigh na rannpháirtithe leis 

an deis dul faoi hagallamh agus tugadh na foirmeacha aontaithe thar n-ais chugam gan mórán 

moille.        

 

Tá príomhshuíomh an taighde suite in iar-bhunscoil lán-Ghaeilge faoi leith i bPoblacht na 

hÉireann. Bhí mé amhrasach mar thaighdeoir nach mbeinn in ann ginearálú a dhéanamh ar 

thorthaí an taighde mar nach mbeadh ach scoil bheag amháin i gceantar áirithe i gceist. Mar 

san, bheartaigh mé ceistneoir a chumadh agus a sheoladh chuig gach iar-bhunscoil lán 

Ghaelach i bPoblacht na hÉireann. Theastaigh uaim cur leis an eolas a bhaileoinn i scoil an 

staidéir cháis ionas go mbeinn in ann nasc a dhéanamh idir torthaí na ndaltaí sa scoil an 

staidéir cháis agus torthaí na ndaltaí go náisiúnta. Ba mhian liom pictiúr leathan a tharraingt 

de mheonta daoine óga dátheangacha na tíre. Mheas mé go dtabharfadh an ceistneoir 

náisiúnta an deis seo dom. Bhí mé buartha mar thaighdeoir freisin nach éireodh liom fíor 

thuairimí is mothúcháin na ndaltaí a aimsiú mar go raibh mé mar an príomh-mhúinteoir 
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Gaeilge sa scoil. Bhí aithne ag na daltaí orm mar ‘an múinteoir Gaeilge’. Bhí mé amhrasach 

nach mbraithfeadh siad go hiomlán compordach ag scaoileadh a gcuid smaointí liom go 

háirithe agus an staidéar bunaithe ar chúrsaí Gaeilge is ábhar an dátheangachais. Dáileadh na 

ceistneoirí náisiúnta chun an baol seo a sheachaint. Theastaigh uaim a aimsiú an mbeadh aon 

chosúlachtaí, éagsúlachtaí nó pátrúin le feiceáil idir freagraí na ndaltaí i scoil an staidéir cháis 

agus freagraí na ndaltaí in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge na tíre. 

 

Ba léir dom i ndiaidh dom an t-eolas a bhailiú nach teorainn ab ea é mo ról mar mhúinteoir sa 

scoil ach gur bhuntáiste é. Thuig mé gur éirigh liom tuiscint dhomhain a fháil ar shaol an 

déagóra dátheangacha ón méid a scaoil daltaí na scoile liom sna hagallaimh agus sa 

scríbhneoireacht phearsanta. Dearadh an ceistneoir chun na torthaí a leathnú amach ach ba 

léir dom agus mé ag déanamh anailíse ar na torthaí gurb é an t-eolas a bailíodh i scoil an 

staidéir cháis príomhthorthaí an staidéir taighde seo. Mar thoradh ar seo, cuirtear na torthaí 

sin chun cinn i gcaibidlí na dtorthaí agus na hanailíse agus cuireadh roinnt mhaith den eolas a 

bailíodh sna ceistneoirí sna hAguisíní de bharr teorannú fad.       

 

4.12 Conclúid 

Thug an cur chuige léirmhínitheach deis dom staidéar a dhéanamh ar an gcaidreamh idir 

teangacha Éireannaigh dátheangacha agus a gcuid aitheantais. Lig an cur chuige seo dom 

díriú ar iar-bhunscoil lán-Ghaeilge faoi leith, agallamh a chur ar dhaltaí, ar thuismitheoirí 

agus ar mhúinteoirí na scoile chomh maith lena gcuid tuairimí pearsanta a chur i láthair. 

Rinneadh triantánú ar an eolas a bailíodh sa staidéar cáis le torthaí an cheistneora náisiúnta. 

Rinneadh anailís ar na torthaí i gcomhthéacs an dátheangachais go náisiúnta agus go 

hidirnáisiúnta chun cur leis an taighde ar oideachas dátheangach in Éirinn. Tá na torthaí agus 

an anailís ar fáil sna caibidlí a leanann.     
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Caibidil 5 

 

   

 

“Ó Pheig Sayers go Gráinne Seoige”:  

An Óige, an Ghaeilge agus an Ghaeltacht 

 

 

 

 

 

Tá muid ag fí ár dtodhchaí as ár ndúchas; 

Ag Magee-áil ár mbréidín brocach buí, 

Ag Levi-áil ár mbristí de chorda an rí, 

Ó, tá muid ag fí ár dtodhchaí as ár ndúchas 

 

(Ó Searcaigh, 2000). 
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5.1 Réamhrá 

Is anseo i gcaibidlí na dtorthaí a léirítear an t-eolas a bailíodh ó na rannpháirtithe in agallaimh 

na ndaltaí, agallaimh na hidirbhliana, an t-agallamh grúpa, agallaimh na dtuismitheoirí, 

agallaimh na múinteoirí, an scríbhneoireacht phearsanta agus ríomhphoist na niar-scoláirí i 

scoil an staidéir cháis chomh maith leis na ceistneoirí náisiúnta. Déantar plé ar na torthaí de 

réir téamaí an taighde chomh maith leis na téamaí a tháinig chun cinn le linn an taighde i 

gcomhthéacs na litríochta, m.sh. íomhá na Gaeilge, íomhá na Gaeltachta, an tÉireannachas 

agus an Ghaeilge, an Ghaeilge agus an Spórt, aitheantais dátheangacha.  

 

Tarraingíonn torthaí an taighde pictiúir éagsúla de na réimsí difriúla a bhaineann le saol an 

déagóra dátheangacha i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois. Cruthaíonn an t-eolas a bailíodh 

sna ceistneoirí náisiúnta an pictiúr mór agus léiríonn an t-eolas a bailíodh i scoil an staidéir 

cháis pictiúir níos lú de shaoil Éireannaigh óga dátheangacha. Tá nasc idir na pictiúir ar fad 

agus cé go mbogann mé an lionsa chun díriú ar phictiúir áirithe anseo is ansiúd, trasnaíonn 

siad go léir ar a chéile mar phictiúr amháin. Díríonn an ceamara isteach ar leibhéal níos 

doimhne ar mheonta agus ar mhothúcháin na ndéagóirí dátheangacha de réir mar a chuirtear 

na torthaí os comhair an léitheora. Tarraingíonn Caibidil 5 pictiúr ginearálta ar dtús ach tógtar 

an léitheoir ar thuras a théann ag tochailt go leibhéal eile i gCaibidil 6 agus ag tochailt arís go 

dtí go bhfaightear tuiscint dhomhain ar mheonta agus ar mhothúcháin phearsanta na ndéagóirí 

dátheangacha i gCaibidil 7. Tá gluaiseacht leanúnach i gceist ó chaibidil go caibidil ina bhfuil 

an léitheoir ag bogadh go leibhéal níos doimhne an t-am ar fad. Cuirtear torthaí an staidéir i 

láthair mar a chuirtear aitheantas an duine dátheangaigh i láthair; mar rud atá singil agus 

iolrach, príobháideach agus poiblí, inmheánach agus seachtrach, mar an gcéanna ach difriúil.   

 

Mhínigh mé i gCaibidil 4 go dtagann na daltaí dátheangacha i scoil an staidéir cháis ó chúlraí 

teangeolaíochta éagsúla, i.e. teaghlaigh lán-Ghaeilge (n=4), teaghlaigh lán-Bhéarla (n=36) 

agus teaghlaigh ina labhraítear meascán de Ghaeilge agus de Bhéarla (n=15). Bainfear úsáid 

as na cóid seo a leanas i gCaibidilí na dTorthaí (Caibidil 5, 6 agus 7) chun na rannpháirithe a 

aithint: 

  

 Dalta T1: Dalta ó theaghlach lán-Ghaeilge 

 Dalta T2: Dalta ó theaghlach lán-Bhéarla 

 Dalta T3: Dalta ó theaghlach Gaeilge agus Béarla.  
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Léiríonn Caibidil 5 seo meonta na rannpháirtithe i leith a gcuid aitheantais. Tá an roinn seo 

bunaithe go príomha ar na difríochtaí sofheicthe agus inchloiste a d’aithin na déagóirí 

dátheangacha a bhí idir iad féin agus déagóirí eile. Dírítear ar an eolas a bailíodh ó na 

rannpháirtithe faoin a gcuid aitheantais mar Ghaeilgeoirí agus mar bhaill de phobal na 

Gaeilge. Féachann an chaibidil seo ar na slite a chruthaíonn agus a thógann déagóirí 

dátheangacha a gcuid aitheantais trí íomhá na Gaeilge, an Ghaeilgeora agus na Gaeltachta i 

sochaí comhaimseartha na hÉireann sa 21ú haois. Déantar iniúchadh ar na slite a lonnaítear 

iad agus na slite a lonnaíonn siad iad féin mar Ghaeilgeoirí óga sa lá atá inniu ann.  

 

 

5.2 Inscríbhinní 

Is comhstruchtúr cumhachtach é an t-aitheantas do na déagóirí i mo staidéar. Is tréimhse 

chrua í blianta na hógántachta mar a léirigh mé i gCaibidil 3. Tá ár gcuid aitheantais níos 

tábhachtaí dúinn de ghnáth agus sinn inár ndéagóirí ná aon thréimhse eile dár saoil ach is í 

seo an thréimhse go bhfuil an méid is lú smachta agus tuisceana againn air freisin. Déanann 

an chaibidil seo anailís agus plé ar an gcur síos a dhéanann déagóirí dátheangacha ar an 

aitheantas is an íomhá atá acu féin mar Ghaeilgeoirí agus ag an teanga a labhraíonn siad agus 

a mhúnlaíonn a gcuid aitheantais. Tháinig téama suimiúil anuas le linn na n-agallamh i scoil 

an staidéir cháis a bhain le cuma, éadaí agus canúint na ndaltaí nuair a baineadh úsáid as 

‘inscríbhinní’ (Skeggs, 2004) chun na déagóirí a lonnú. Tagann an t-ábhar seo chun cinn sa 

litríocht ar ‘positional identities’ agus ‘relational identities’ (Holland et al., 1998) agus sa 

chur síos a dhéanann Skeggs (2004) ar inscríbhinní. Tagann teoiricí Wenger (1998) agus 

Vygotsky (1978) anuas sna torthaí nuair a chuireann na daltaí dátheangacha iad féin i 

gcomparáid le cuairteoirí na hIdirbhliana agus a mhalairt trí an chuma fhisiciúil atá orthu 

chomh maith leis an gcanúint Gaeilge atá acu. Baineann na daltaí úsáid as éadaí chun 

difríochtaí a tharraingt idir iad féin agus daltaí eile. Ní hamháin san ach déanann siad tagairt 

don éide scoile agus iad ag iarraidh cur síos a dhéanamh ar na slite a chaitheann muintir na 

Galltachta leo nuair a bhíonn sí á chaitheamh acu i gceantar Galltachta. Baintear úsáid as an 

éide scoile chomh maith le héadaí pearsanta, cuma fhisiciúil agus canúint na ndéagóirí mar 

uirlisí chultúrtha agus mar shiombailí scartha. Déanann an roinn seo iniúchadh ar na slite a 

shainmhíníonn déagóirí Éireannacha aitheantais a chéile. 
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5.2.1 Éadaí 

 

Scoil an Staidéir Cháis: Cuairteoirí na hIdirbhliana (Daltaí T2) 

Iarradh ar chuairteoirí na hIdirbhliana (triúr chailín agus bheirt bhuachaill) cur síos a 

dhéanamh ar an bpictiúr a bhí acu de cheantar na Gaeltachta agus de mhuintir na Gaeltachta 

sular tháinig siad go dtí an ceantar ag tosach na scoilbhliana. Is suimiúil go ndearna an triúr 

chailín tagairt d’éadach agus iad ag tarraingt pictiúr den íomhá a bhí acu de mhuintir na 

Gaeltachta sular chuireadar aithne orthu. Mhínigh siad go rabhadar ag súil le daoine a bheadh 

gléasta mar “feirmeoirí”, mar “culchies” agus go mbeadh “Aran jumpers” á chaitheamh acu. 

Chuir na daltaí in iúl go raibh íomhá sean-fhaiseanta acu de mhuintir na Gaeltachta agus gurb 

é seo an pictiúr atá ag a gcairde sa Ghalltacht freisin. Rinne duine amháin acu tagairt d’éadaí 

nuair a d’admhaigh sí nár cheap sí go mbeadh éadaí nua ag déagóirí na Gaeltachta, “Ceapaim 

like níl aon éadaí like nua agaibh (muintir na Gaeltachta)…tá sé like feirmeoir gach duine (ag 

gáire).” Ach ag deireadh na scoilbhliana dúirt sí nach raibh aon difríocht idir an dá ghrúpa, 

“Tá sé just like gach duine eile.” Dúirt beirt de na cailíní san agallamh ag deireadh na 

scoilbhliana gur thuigeadar go luath agus iad ag socrú isteach sa Ghaeltacht nach íomhá 

chruinn a bhí acu de cheantar nó de mhuintir na Gaeltachta mar go raibh na daltaí áitiúla 

cosúil leo féin ach amháin go raibh níos mó Gaeilge acu ná a bhí daltaí na Galltachta. 

Mhínigh dalta Galltachta go raibh ionadh uirthi go raibh déagóirí na Gaeltachta cosúil léi 

féin:   

 

Bhuel anois níl a lán difríocht idir mar tá mé anseo agus tá mé ábalta na daoine a 

fheiceáil agus tá aithne agam ag na Gaeilgeoirí. Is daoine like cosúil liomsa ach nuair 

a bhí mé sa chathair like cheap mé go raibh siad culchies (ag gáire) agus go raibh siad 

amach leis na bó agus ar an feirm ach anois tá siad cosúil liomsa.    

 

Dar léi, bhí mí-thuiscint idir an dá ghrúpa. Is fiú a lua go raibh an tuairim chéanna ag dalta T2  

i mbliain 6 i scoil an staidéir cháis a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla. Bhí sé ar aon fhocal le 

cuairteoirí na hIdirbhliana nuair a mhínigh sé nár shíl sé go mbeadh daltaí na Gaeltachta mar 

an gcéanna le daltaí na Galltachta: 

 

Is dóigh liom ceapann na daoine sa (an baile is cóngaraí) go bhfuil saghas freaks atá 

ann (ag gáire) a labhraíonn Gaoluinn mar chomh flúirseach agus go bhfuil caighdeán 

like ní thuigeann siad conas go bhfuil said in ann é a labhairt like níor cheap mise é sin. 

Cheapas go raibh siad saghas breed difriúil, like bhí split kind of díreach mar bhí mise 

just Béarla amháin agus bhí siad san dátheangach. Like cabhraíonn siad liom agus yeah 
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bhí an tuairim sin agam gur saghas daoine difriúla a bhí ann agus bhí dhá aitheantas 

acu.  

 

Tá an píosa seo fíor shuimiúil nuair a thuigtear go raibh an rannpháirtí seo ag freastal ar 

bhunscoil Bhéarla a bhí cóngarach go leor do cheantar na Gaeltachta. Taispeánann tuairimí 

agus meonta na rannpháirtithe go dtarraingíonn an teorainn tíreolaíochta agus fisicúla idir an 

dá shuíomh níos mó ná deighilt fisiciúil idir dhéagóirí na Gaeltachta agus déagóirí na 

Galltachta .  

 

Ní hamháin nach raibh pictiúr cruinn ag déagóirí na Galltachta de dhéagóirí na Gaeltachta 

ach a mhalairt freisin. Mar a dúirt dalta Galltachta (T2), “Na déagóirí dúirt siad linn go 

ceapann siad go raibh muid ana like typical sa chathair agus dúirt siad linn anois táimid na 

daoine céanna like. So níl a lán difríocht idir na daoine so ansin is maith leo na daoine eile ag 

teacht anseo”. Thug an cainteoir Gaeltachta Fennell (2004:28) le tuiscint go gcruthaíonn an 

mí-thuiscint idir muintir na Gaeltachta agus muintir na Galltachta faisnéisí bhréagacha de 

chainteoirí dúchasacha Gaeilge in Éirinn sa lá atá inniu ann. Tacaíonn torthaí an taighde leis 

an méid a dúirt Fennell (2004:29-30) faoin deighilt a fheiceann sí féin idir an dá ghrúpa 

sóisialta: 

 

The bridge between the Gaeltacht and the Galltacht is a wide one and Irish has often 

been looked upon as the poor cousin. Certainly when I was on the receiving end of the 

comment recently at a party ‘You speak Irish and you’re not a geek?!’, I realised the 

gulf between the two worlds was far too wide for any Bille Teanga or well-meaning 

Minister for the Gaeltacht to narrow. 

 

Tá rian de theoiric Vygotsky (1978) le feiceáil san eolas a bailíodh ó na rannpháirtithe mar 

baineann siad úsáid as uirlisí agus comharthaí ar nós teanga agus gnéithe eile de 

ghníomhaíocht ar nós éadach chun iad féin agus daoine eile a lonnú. Bhain na daltaí úsáid as 

meafair fhisiciúla de staid agus suíomh chun na daltaí dátheangacha a lonnú mar dhaoine 

difriúla uathu féin mar gur bhain siad le ceantar tuaithe is iargúlta. Is léir go mbíonn sé de nós 

ag déagóirí úsáid as bhaint as inscríbhinní ar nós éadaí chun iad féin agus déagóirí eile a 

lonnú. Léirítear teoiric Skeggs (2004) anseo toisc go gcuireann an t-eolas a bailíodh ó na 

daltaí in iúl go bhfuil nasc idir na hinscríbhinní seo agus luach, cumhacht, aicme agus cultúr. 

Is modh eile atá ann chun aitheantas sóisialta an duine a lonnú sa sochaí. Tarraingíonn an 

staidéar seo pictiúr de dhá dhomhan éagsúil á bhrú le chéile nuair a thagann daltaí 

aonteangacha na Galltachta chun cur fúthu i gceantar Gaeltachta. Taispeánann torthaí an 
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taighde nach coimhlint a cothaíodh as an nasc seo ach gur fhoghlaim na daltaí Gaeltachta is 

Galltachta conas maireachtaint i dteannta a chéile. D’admháil an dá ghrúpa dalta nach raibh 

tuiscint cheart acu ar a chéile agus go raibh íomhánna steiréitipiciúla acu dá chéile sular 

gcuireadar aithne cheart ar a chéile. Léiríonn an t-eolas a bailíodh ó na daltaí gur ábhar 

neamhbhuan agus malartach é an t-aitheantas nach bhfuil socraithe agus a bhíonn de shíor ag 

athrú. Tacaíonn torthaí an taighde le teoiric Wenger (1998) go bhfásann ár gcuid aitheantais 

tríd an slí ina mairimid ó lá go lá agus in ár bpáirtíocht. Cuireann na daltaí Gaeltachta agus 

Galltachta aithne orthu féin trí pháirtíocht i ngrúpa sóisialta atá éagsúil ón gceann ina tógadh 

iad. Is fíor an méid a deir Wenger go bhfuil dlúth-cheangal idir aitheantas agus cleachtas i 

gcás na déagóirí seo mar go dtagann athrú intinne orthu maidir lena gcuid aitheantais féin 

agus aitheantais a chéile de réir mar a chaitheann siad am i gcomhluadar a chéile thar na 

scoilbhliana.  

 

Ní raibh ach cailín Idirbhliana (T2) amháin a shíl go raibh difríochtaí fós le feiceáil ag 

deireadh na scoilbhliana idir í féin agus na daltaí Gaeltachta a bhí ag freastal ar scoil an 

staidéir cháis. Rinne sí cur síos ar na daltaí dátheangacha i dtéarmaí an chuma atá orthu agus 

na héadaí a chaitheann siad. Tharraing an dalta íomhá neamhfhaiseanta de na daltaí 

Gaeltachta i gcontrárthacht le híomhá fhaiseanta di féin agus a cairde Galltachta:     

 

Taighdeoir: An dóigh leat go bhfuil gach duine mar an gcéanna?  

Dalta: Well … they’re going to hear me now (a guth níos ísle toisc go bhfuil daltaí 

áitiúla lasmuigh den seomra ranga) but they’re saghas difriúil. Tá na páistí anseo, tá 

siad saghas … that sounds really mean ach tá there’s still little things that you can like 

… níl siad as an chathair, níl siad as an baile you can tell. 

Taighdeoir: Conas? 

Dalta: Like I don’t know. I can’t really explain it like. Even tá cúpla daoine like ní 

gléasann siad mar an gcéanna ach tá siad like just in aice leis an mbaile ach ní bhíonn 

siad ag following … ní bhíonn siad ag gléasadh suas chomh much, ní bhíonn an méid 

smideadh just rudaí an-bheaga that you wouldn’t really pick up unless you were ag 

féachaint. 

Taighdeoir: An dóigh leat toisc gurb as an tuath dóibh nó toisc gurb as an Ghaeltacht 

dóibh? 

Dalta: An Ghaeltacht is dóigh liom mar is as an tuath dom freisin agus níl like … 

Taighdeoir: Cén fáth? 

Dalta: Níl fhios agam (ag gáire). B’fhéidir they could have been brought up kind of … 

bíonn (ainm an chailín óg sa tigh) ag déanamh rudaí ach na cairde that they always 

bring up to the house are the cairde that are always ag caint Gaoluinn. You know it’s 

trying to keep her … 

Taighdeoir: Gaelach? 

Dalta: Yeah, trying to keep that. So b’fhéidir gur é sin an fáth that it’s always the exact 

same daoine lena chéile, you know the parents that were friends who now have their 
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páistí … so níl an kind of spread out. Agus anois téann siad go dtí an coláiste agus níl 

an Béarla acu. 

Taighdeoir: An dóigh leat go rud deas é sin go bhfuil daoine atá Gaoluinn acu ag 

meascadh lena chéile? 

Dalta: Yeah tá sé sin deas ach caithfidh siad kind of meascadh le gach aoinne. 

 

Tharraing an dalta deighilt idir déagóirí na Gaeltachta agus déagóirí na Galltachta nuair a 

luaigh sí na difríochtaí a fheiceann sí idir muintir na Galltachta agus muintir na Gaeltachta, 

go háirithe na déagóirí. Dar léi, tá cuma dhifriúil ar an dá ghrúpa de bharr na héadaí a bhíonn 

á chaitheamh acu. Baineann an dalta seo úsáid as ‘inscríbhinní’ (Skeggs, 2004) nuair a 

dhéanann sí cur síos ar na daltaí Gaeltachta. Tacaíonn torthaí an taighde le teoiric Wenger 

(1998) a deir go sainmhínímid sinn féin trí an rud atá comónta agus nach bhfuil comónta idir 

sinn agus daoine eile. Tá an méid seo le feiceáil sa sampla thuas mar go ndéanann an dalta 

idirdhealú idir an chuma atá uirthi agus an chuma atá ar na daltaí áitiúla sa scoil Ghaeltachta. 

Léiríonn sí feasacht faoi hidirdhealú mar chomharthóirí shóisialta a aithníonn cuma amháin 

mar chuma atá níos fearr ná an ceann eile. Ní hamháin san ach shíl an dalta seo go 

dtarraingíonn muintir na Gaeltachta teorainn freisin toisc go ndéanann tuismitheoirí na 

Gaeltachta iarracht a bpáistí a choimeád le Gaeilgeoirí eile ina ndomhan féin atá scartha ó 

lucht an Bhéarla. Deir Erikson (1968:132) gur féidir le déagóirí a bheith “clannish, intolerant, 

and cruel in their exclusion of others who are ‘different’ in skin color or cultural 

background”. D’fhéadfá a rá go gceapann an déagóir Galltachta seo gur féidir le muintir na 

Gaeltachta a bheith mar an gcéanna uaireanta agus iad ag iarraidh a bpáistí a thógáil i 

ndomhan Gaelach.  

 

Ceistíodh an dalta faoin a saol Gaeltachta agus Galltachta. Dar léi, bhí difríocht suntasach idir 

a dá shaol agus tharraing sí anuas cúrsaí éadaigh arís chun na difríochtaí idir a dá domhan a 

léiriú dom. Mhínigh an dalta go mbíonn éadaí difriúla á gcaitheamh aici féin i rith na 

seachtaine agus í sa Ghaeltacht ach nach mbíonn na héadaí céanna á chaitheamh aici sa 

bhaile ag an deireadh seachtaine sa Ghalltacht, “Oh yeah well even na héadaí a bhíonn á 

chaitheamh. Anseo it’s just like tracksuit bottom agus you know hoody. Ach sa bhaile like 

jeans agus t-shirt deas nó rud éigin. Like even na expectations, you know tá íomhá difriúil ag 

mo chairde sa bhaile in comparison to anseo”. Léirítear teoiric Wenger (1998) anseo gur 

minic a iompraímid sinn féin i mbealaí atá difriúil óna chéile inár bpobail cleachtais éagsúla. 

Is cosúil go n-iompraíonn an dalta seo í féin i mbealach amháin agus í sa bhaile sa Ghalltacht 

ag an deireadh seachtaine ach i mbealach eile agus í sa Ghaeltacht le linn na seachtaine. 



139 

 

Mhínigh Goffman (1959) gur féidir le duine íomhá amháin a chruthú dóibh féin i suíomh faoi 

leith le daoine áirithe ach íomhá eile a chruthú i suíomh difriúil le daoine difriúla. Thug an 

dalta Galltachta seo le tuiscint go mothaíonn sí go bhfuil pearsantacht is aitheantas difriúil 

aici nuair a bhíonn sí sa bhaile i gcomhluadar a cairde Galltachta ná mar a bhíonn aici sa 

cheantar Gaeltachta. D’ardaigh Goffman (1959) an smaoineamh go gcruthaítear aitheantas 

san idirghabháil idir dhaoine. Mhínigh an dalta go roghnaíonn sí aitheantas faoi leith di féin 

ina ceantar dúchasach mar go mothaíonn sí faoi bhrú ó chailíní ar chomhaois léi féin íomhá 

fhaiseanta a chruthú di féin: 

 

Yeah tá cairde difriúil agam sa bhaile like le scoil sa bhaile chomh mór le sin tá sé níos 

éasca chun daoine cosúil (le béim) leatsa a bheith cairdiúil ach anseo ana ana difriúil, tá 

phearsanta ana dhifriúil ag gach aoinne ach tá siad ar fad (le béim) cairdiúil. Like i mo 

scoil féin sa bhaile tá sé all ar looks, tá sé ana shallow. Is scoil lán cailíní é so bíonn na 

cailíní that are popular (le béim), tá siad ar fad you know beautiful leis smideadh agus 

gruaig agus gach rud. Agus then téann sé síos mar sin, tá cliques mór (le béim) like i mo 

rang you could say there’s this clique, this clique, this clique, this clique. Ach anseo it’s 

just gach duine. Tá sé i bhfad níos éasca chun a bheith like yourself le gach duine ach 

nuair atá tú i do clique (le béim) bíonn gach duine like you so you just kind of blend in. 

You know you kind of become one of them. 

 

Is léir gur uirlisí chultúrtha chumhachtacha iad éadaí agus smideadh ina saol eile sa cheantar 

Galltachta. Tá rian de theoiric Gibbons agus Ramirez (2004:197-198) anseo gur féidir le 

daoine aitheantais éagsúla ‘a chur i láthair’ nuair a oireann sé dóibh. Taispeánann an 

rannpháirtí tuairim Erikson (1968) go mbíonn ógánaigh níos buartha faoin íomhá atá ag 

daoine eile dóibh ná an t-slí a bhraitheann siad fúthu féin. Is suimiúil nach mothaíonn an dalta 

faoin mbrú céanna is í ag cur fúithi i gceantar Gaeltachta. Is dócha nach mbeadh an t-eolas 

seo chomh suntasach dá mba rud é gurb as an chathair don dalta seo ach mhínigh sí féin san 

agallamh gurb as an tuath di freisin. Is cosúil gur mhothaigh an dalta seo go raibh deighilt 

soiléir fós le feiceáil idir an dá ghrúpa sóisialta; déagóirí dátheangacha agus déagóirí 

aonteangacha na hÉireann sa 21ú haois.  

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí Gaeltachta (T1, T2 agus T3) 

Bhí cosúlachtaí le feiceáil idir idirbheartaíocht aitheantais cuairteoirí na hIdirbhliana agus na 

daltaí Gaeltachta sna hagallaimh. Mheas formhór de na daltaí Gaeltachta go lonnaíonn 

muintir na Galltachta a gcuid aitheantais mar Ghaeilgeoirí mar dhream atá sean-fhaiseanta 

toisc go bhfuil na Gaeltachtaí suite faoin tuath. Rinne na daltaí Gaeltachta tagairtí d’éadaí 

chomh maith, mar shampla, mheas dalta Gaeltachta (T1) go bhfuil íomhá faoi leith ag roinnt 



140 

 

de phobal na Galltachta dóibh, “Seana lead ag siúl thimpeall le seana chaipín agus seana 

chóta tweed. N’fheadar an smaoiníonn siad riamh ar na daoine óga”. Dúirt dalta Gaeltachta 

(T3) eile: 

 

Cheap na cailíní (cuairteoirí na hIdirbhliana) go raibh muidne like saghas kind of 

aliens (le béim) and stuff agus ansin nuair a bhíodar anseo i gcóir cúpla mí they were 

like, ‘Oh, yeah they’re just like us’. Na daoine céanna iad like. Déanann siad an rud 

céanna. Ach roimhe sin cheapadar go raibh muid chun dul síos go dtí an halla agus like 

trad agus ansin fuaireadar amach nach raibh muid in ann aon rud a seinm (ag gáire). So 

ní raibh muid chomh craiceáilte is a cheapadar … It’s just stereotype atá ann go 

ginearálta is dóigh liom … steiréitíopa ag na meáin.  

 

Tháinig an t-ábhar anuas arís san agallamh grúpa ach ba iad na déagóirí Gaeltachta a rinne 

tagairt do chúrsaí éadaigh an uair seo. Luaigh na daltaí Gaeltachta go dtagann scoláirí chuig 

an Ghaeltacht gach bliain chun freastal ar na cúrsaí samhraidh is ar scoil chónaithe 

phríobháideach. Dúirt roinnt de na daltaí go mbíonn siad ag obair mar ghlantóirí sna 

suanliosanna fad is a bhíonn na cúrsaí ar siúl le linn an tsamhraidh agus le linn na bliana. 

Iarradh orthu labhairt faoin gcaidreamh a bhíonn acu leis na daltaí Galltachta. Léirigh siad go 

mbíonn na cuairteoirí seo ag caitheamh anuas orthu ar nós go mbaineann said le haicme 

sóisialta atá difriúil uathu féin:   

 

(T: An Taighdeoir; 

Máire: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Áine: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Máirín: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Micheál: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Rónán: Dalta T2, Gaelscoil; 

Niall: Dalta T2, Bunscoil Bhéarla.) 

 

 

Taighdeoir: Conas a bhíonn na scoláirí samhraidh libh? 

Máire: Deireann siad … 

Niall: Bhí mise … 

Máire: “Oh, it’s the cleaners!” (athraíonn sí a guth). 

Niall: Oh yeah. 

T: Faoi na daoine áitiúla? 

Niall: Yeah na daoine áitiúla. 

Máire: Yeah, “Oh, the cleaners!” agus bíonn siad á rá rudaí faoi na daoine áitiúla 

go bhfuil siad knackers agus rudaí freisin. 

Máirín: Yeah na daoine áitiúla. Na daoine a bhíonn ag obair ann. Níl meas ag na 

daltaí ar aoinne atá ag obair ann. 

Niall: Agus ceapann siad is saghas breed eile atá ann, atá in ann Gaoluinn a 

labhairt go líofa (ag gáire). 
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T: Caithfidh go bhfuil airgead acu de ghnáth chun freastal ann don bhliain… 

Máire: Bíonn daltaí deasa ann. Níl mé á rá nach mbíonn. 

T: B’fhéidir gur mionlach atá ann. Tuigim san.  

Máirín: Yeah mar tá glantóirí acu sa mbaile. 

Máire: Deireann siad rudaí mar san like. 

Máirín: So tá sé de nós acu go ndéanann na glantóirí gach rud. 

Taighdeoir: Tá an taithí san acu, an ea? 

Máirín: So like féachann siad síos ar na daoine a bhíonn ag obair ansin. 

Niall: “Cistin boy!” (Tosaíonn é féin agus na daltaí eile ag gáire).  

 

Taispeánann an píosa thuas go mothaíonn déagóirí Gaeltachta go mbíonn déagóirí 

Galltachta ag caitheamh anuas orthu de dheasca an saghas oibre a dhéanann siad le linn 

na cúrsaí samhraidh. Bhí breis eolais ag dalta amháin a d’fhreastail ar Ghaelscoil dá 

chuid bunscolaíochta ar mheon na gcuairteoirí Ghalltachta toisc gur fhreastail sé féin ar 

na cúrsaí samhraidh mar dhalta: 

 

Rónán:  … d’fhan mé ann ar feadh na trí sheachtain freisin agus nuair a bhíos ann 

bhí siad i gcónaí like piocann siad na daoine atá ag obair ann amach agus just 

bíonn comhrá eatarthu féin á rá, “cén fáth eh go bhfuil (ag gáire go neirbhíseach) 

Abercrombie nó rud éigin á chaitheamh acu?” agus … 

Máire: Ná habair é seo linn! (labhraíonn sí go hard is go láidir agus cuma 

chorraithe uirthi). 

Rónán: Ansin bíonn siad á rá eh “cén fáth go bhfuil siad ag caitheamh 

Abercrombie ag obair ag glantóireacht? Conas gur bhfuair siad an airgead do 

sin?”. 

Máirín: Caithfidh tú seanéadaí a chaitheamh nuair a bhíonn tú ag glanadh nó sa 

chistin. 

Máire: No, tá briste glas Abercrombie ag daoine agus caitheann siad iad ag obair. 

T: Cad a cheapadar? 

Rónán: Cheapadar conas go raibh an airgead acu chun é sin a cheannach agus 

chun é a úsáid mar a éadaí oibre. 

Máire: Yeah cause ní bhfaigheann d’éadaí messed. 

T: Ar chuir sé sin ionadh ort? 

Rónán: Bhuel just taispeánann sé cén sort daoine a bhí ann. 

 

Is léir gur chuir meon na ndéagóirí Galltachta ionadh ar dhaltaí na Gaeltachta. Ta rian 

de theoiricí Skeggs (2004) agus Holland et al. (1998) le feiceáil anseo nuair a 

bhaineann na déagóirí úsáid as ‘artifacts’ cultúrtha ar nós teanga, gníomhachtaí agus 

éadaí chun aitheantais a chéile a lonnú. Is cosúil gur siombail rachmais é éadaí de 

dhearthóir ar nós Abercrombie and Fitch do dhéagóirí an lae inniu. Taispeánann an 

sampla seo go bhfuil meon áirithe fós i measc an phobail nach gceanglaíonn an 

Ghaeilge, ceantar na Gaeltachta nó muintir na Gaeltachta le hairgead nó le saibhreas. Is 

léir go raibh ionadh ar na déagóirí Galltachta go raibh sé de chumas ag déagóirí na 
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Gaeltachta a leithéid d’éadaí a cheannach agus a chaitheamh is iad ag glanadh. Mar a 

deir Holland et al. (1998) is ionann ‘figured worlds’ agus ‘fields of power’ ina 

lonnaíonn daoine iad féin le haitheantais a bhaineann le cumhacht, le stádas agus le 

pribhléid. Míníonn Wenger (1998) go ndéantar agus go gcruthaítear aitheantas go 

sóisialta agus go bhfuil tionchar ag stádas is uaisleacht ar chruthú an aitheantais toisc 

go mbaineann cúrsaí cumhachta le cúrsaí sóisialta. I gcomhthéacs an staidéir seo, 

lonnaíonn na daltaí Galltachta na daltaí Gaeltachta ar leibhéal difriúil uathu féin, ar 

leibhéil níos boichte. Is cosúil go mbaineann an saghas éadaigh san le domhan is le saol 

nach gceapadar a bhain le déagóirí na Gaeltachta. Is suimiúil go bhfuil an tuairim seo 

ag déagóirí Éireannacha sa 21ú haois. Léiríonn an comhrá thuas an easpa tuisceana a 

bhíonn ag an dá dhream ar a chéile uaireanta. Mar a thaispeánann Máire (dalta T2) 

nuair a deir sí, “mar a dúirt Rónán (dalta T2) sin an íomhá a bhí ag na daltaí ag dul ann 

so agus ní raibh sé sin ar eolas againne”. Léiríonn torthaí an taighde gur choincheap 

sealadach, leanúnach é an t-aitheantas a nochtann, a thógann agus athógann déagóirí 

dátheangacha in idirghníomhaíocht sóisialta. Taispeánann an staidéar seo gur fiúntach 

an bhéim a chuireann Nic Eoin (2011:112) ar solúbthacht an aitheantais chultúrtha agus 

í ag tacú le Hall (1993) go mbíonn aitheantais lonnaithe seachas bunaithe, go mbíonn 

siad á shocrú seachas socraithe agus go mbíonn siad de shíor ag athrú mar fhreagairt ar 

choinníollacha inmheánacha agus seachtracha. 

 

An Ceistneoir Náisiúnta 

Tá torthaí na gceistneoirí náisiúnta ar aon fhocal le torthaí na n-agallamh i scoil an staidéir 

cháis. Taispeánann Tábla 5.1 thíos gur aontaigh 64% de na daltaí go bhfuil íomhá sean-

fhaiseanta ag Béarlóirí den Ghaeltacht fad is go raibh díreach os cionn aon chúigiú (21.9%) 

gan tuairim agus bhí 14% amháin ag easaontú leis an ráiteas.  

Tábla 5.1: Freagairtí na ndaltaí ar ráitis ag baint le híomhá na Gaeilge 

Freagra Tá íomhá sean-fhaiseanta den Ghaeltacht 

ag lucht an Bhéarla. 

Easaontaím go hiomlán 3.6% 

Easaontaím go láidir 1.8% 

Easaontaím 8.9% 

Gan tuairim 21.9% 

Aontaím 32.0% 

Aontaím go láidir 17.2% 

Aontaím go hiomlán 14.8% 

* Céatadáin colúin 
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 Conclúid 

Cuireann torthaí an staidéir in iúl go mbaineann déagóirí Éireannacha úsáid as éadaí chun 

aitheantais daoine a lonnú. Is léir ón méid a bhí le rá ag na rannpháirtithe a ghlac páirt sa 

staidéar go mbaineann déagóirí i sochaí comhaimseartha na hÉireann úsáid as cúrsaí éadaigh 

agus smideadh chun déagóirí eile a lonnú mar dhaoine óga atá difriúil uathu féin. Léiríonn an 

t-eolas a bailíodh sna hagallaimh, go háirithe san agallamh grúpa, go dtuigeann daltaí na 

Gaeltachta go mbíonn íomhánna éagsúla ag muintir na Galltachta dóibh. Tacaíonn torthaí an 

cheistneora náisiúnta leis an eolas a bailíodh i scoil an staidéir cháis a thaispeánann go bhfuil 

íomhá sean-fhaiseanta ag lucht na Galltachta den Ghaeilge, de Ghaeilgeoirí agus den 

Ghaeltacht.  

 

 

5.2.2 An Éide Scoile 

Dúirt mionlach beag de na daltaí Gaeltachta go mbraitheann siad go bhfuil íomhá dhiúltach 

ag baint leis an éide scoile uaireanta nuair a bhíonn sí á chaitheamh acu i gceantar Galltachta. 

Rinne beirt dalta (T1 agus T2) tagairt d’ócáid faoi leith ina raibh siad ag pacáil málaí in ionad 

siopadóireachta sa Ghalltacht chun airgead a bhailiú don scoil. Mheas siad go raibh baill den 

bpobal Galltachta drochbhéasach leo chomh luath is a leag siad súil ar a n-éide scoile. Mar a 

mhínigh dalta (T1) Gaeltachta amháin: 

 

… fiú amháin nuair a bhíomar ag déanamh an pacáil málaí, dúirt siad linn, “Cad atá 

sibhse ag lorg níos mó airgid i gcóir? Tá go leor agaibh.” … bean aosta agus dúirt mé 

léi, “An bhfuil Gaoluinn agat nó rud éigin?” agus dúirt sí, “No agus níl sé uaim” ... 

Ceapann siad go bhfuil go leor airgid againn agus bímid i gcónaí á lorg é.  

 

 

Mheas na daltaí Gaeltachta seo go ndéanann roinnt den bpobal ginearálta nasc idir an éide 

scoile atá acu agus dream a bhíonn de shíor ag lorg airgid ón Stát. Tugtar aitheantas áirithe do 

dhalta scoile atá bunaithe ar aitheantas na scoile is aitheantas an cheantair ina bhfuil an scoil 

suite. Mar a deir Cummins (2011:50), “Each school has an identity, or more accurately 

competing identities that are in flux and often in conflict with each other. As with individuals, 

the identity of a society or school is not fixed but rather dynamic, fluid, and 

multidimensional”. Léiríonn an staidéar seo fírinne an ráitis seo mar gur luaigh dalta (T2) 

Gaeltachta eile an ócáid chéanna ina raibh na daltaí ag pacáil málaí sa scríbhneoireacht 

phearsanta ach ní chun meon diúltach an phobail ina leith agus i leith na scoile a léiriú ach a 
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mhalairt, “An uair a bhraith mé mar Ghaeilgeoir ná nuair a bhí mé ag pacáil málaí sa siopa sa 

baile mór agus bhí daoine ag chuir cheist orm conas rudaí a rá as Gaeilge agus nuair a tháinig 

daoine a raibh Gaeilge aige ag labhairt leis an gcailín taobh thiar den desk as Gaeilge. Bhí mé 

á rá cad a raibh sé á rá as Béarla (translating)”. Cuireann torthaí an taighde in iúl go 

mbraitheann an t-aitheantas a bhronnann daoine ar dhaltaí dátheangacha agus ar an scoil lena 

mbaineann siad ar shúil agus ar mheon an duine atá á lonnú. Léiríonn an dá shampla a thug 

na rannpháirtithe go lonnaítear í do dearfach nó go diúltach ag brath ar mheon an duine féin i 

leith na Gaeilge.   

 

Thaispeáin na rannpháirtithe go bhfaigheann siad teachtaireachtaí éagsúla ó mhuintir na 

hÉireann, idir óg is aosta. Cé gur mhothaigh na rannpháirtithe go mbíonn roinnt baill de lucht 

na Galltachta ag caitheamh anuas orthu uaireanta, mhínigh siad go bhfuil céatadán eile den 

bpobal ann a chuireann ina leith gur daoine ardnósacha iad an pobal Gaelach. Dúirt formhór 

na ndaltaí go gcuireann an pobal Galltachta a lán ceisteanna orthu faoin Ghaeilge, faoin scoil 

agus faoin gceantar Gaeltachta nuair a fheiceann siad an éide scoile orthu. Luaigh dalta (T1) 

Gaeltachta go mbíonn pictiúr ardnósach ag déagóirí Galltachta de scoileanna lán-Ghaeilge 

mar go bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil ag na daltaí, “Deireann roinnt daltaí, “An bhfuil sé an-

posh?”, nó rudaí mar san. “No, is gnáth-scoil atá ann. Níl aon difríocht ach an teanga” … 

Táimid saghas inár mionlach atáimid na scoileanna Gaoluinn so ceapann daoine go bhfuil rud 

éigin níos mó ag baint leis”.  

   

Taispeánann torthaí an taighde gur fíor an méid a dúirt Wenger (1998) gur próiseas sóisialta é 

an t-aitheantas. Cruthaíonn na déagóirí dátheangacha a gcuid aitheantais mar bhaill de 

shochaí toisc go mbaineann siad le pobail éagsúla, mar shampla, a dteaghlaigh, a gceantair 

dhúchasacha, a scoil, a gcairde, srl. Bíonn páirt ag gach ceann acu i gcruthú aitheantais an 

déagóra dátheangaigh. Is cosúil ón eolas a bailíodh sa staidéar taighde seo go dtuigeann daltaí 

na Gaeltachta sa lá atá inniu ann go bhfuil tuairimí is íomhánna éagsúla ag an bpobal 

ginearálta dóibh mar ghrúpa sóisialta. Cé go gcloiseann siad an méid a bhíonn le rá ag daoine 

eile fúthu, mhínigh na daltaí nach dtugann siad mórán airde ar na rudaí diúltacha a deir 

daoine uaireanta. D’admhaigh cuid de na rannpháirtithe go gcuireadh a leithéid isteach orthu 

nuair a bhíodh siad níos óige ach go bhfuil an tuiscint, an aibíocht is an taithí saoil acu anois 

gan ligint do thuairimí dhiúltacha cur isteach orthu. Cuireann ráitis na ndaltaí in iúl go bhfuil 

feasacht gníomhaireachta á múscailt iontu mar dhéagóirí toisc go dtuigeann siad go ndéanann 
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an pobal ginearálta steiréitíopáil ar a scoil, a bpobal, a gceantar dúchasach agus orthu féin 

mar dhéagóirí Gaeltachta.  

 

Léiríonn ráitis na ndaltaí gurb ionann an éide scoile agus comharthóir. Is ionann an éide 

scoile agus comhartha nó uirlis a bhaineann daoine úsáid as chun duine a aithint. Tacaíonn na 

torthaí le teoiric Vygotsky (1978) ‘mediated activity’ a chuireann béim ar na comharthaí 

aitheantais a bhíonn ag daoine. Is minic a fheidhmíonn na comharthóirí seo chun steiréitíopaí 

a chruthú agus a hathchruthú a bhuaileann in aghaidh aitheantais na ndaltaí a ghlac páirt sa 

staidéar. Feidhmíonn éadaí na ndaltaí Gaeltachta mar fhórsa inscríbhinn ina saoil. Is uirlis 

chultúrtha chumhachtach í an éide scoile i bpobal. Baineann daoine úsáid aisti chun 

aitheantais na ndaltaí a lonnú. Mar a deir Skeggs (2004:14), “The way value is marked on 

bodies and read, or a perspective taken, is central to the relationship that can be made 

between people and groups”. Seasann an éide scoile do bhallraíocht pobail ach ní hamháin 

san, is féidir léi feidhmiú mar chomharthóir scartha freisin. Feidhmíonn an éide scoile do 

rudaí éagsúla ag brath ar dhearcadh an léirmhínitheora cultúrtha.  

 

Taispeánann an t-eolas a bailíodh ó na daltaí Gaeltachta go mbíonn daoine áirithe á gcáineadh 

ach go mbíonn bíonn daoine eile in éad leo. Mhínigh na rannpháirtithe go mbíonn cúiseanna 

éagsúla go mbíonn baill den bpobal Galltachta in éad leo. Chuir siad in iúl go mothaíonn siad 

“speisialta” agus go bhfuil an t-ádh leo mar go minic a ndeir déagóirí na Galltachta leo go 

bhfuil siad in éad leo toisc go bhfuil sé de chumas acu an Ghaeilge a labhairt go flúirseach, 

go bhfuil buntáiste acu sna Scrúduithe Stáit agus go bhfuil an t-ádh leo go dtugtar an deis 

dóibh cur isteach ar dheontais Stáit. D’aontaigh 38% de rannpháirtithe an cheistneora 

náisiúnta leis an ráiteas go mbíonn Béarlóirí in éad le Gaeilgeoirí cé go raibh 31% gan 

tuairim. Bhraith na daltaí i scoil an staidéir cháis gurb ionann an pobal dátheangach agus 

foinse suime is ionadh do dhaoine aonteangacha faoi leith, i.e. a dtraidisiúin, a nósanna agus 

a n-aitheantais theangeolaíochta. Ach do dhaoine eile, is grúpa sóisialta iad a sheasann do 

shean-shaol nach mbaineann le hÉire chomhaimseartha. Chuir na rannpháirtithe in iúl go 

bhfuil siad feasach faoi na tuairimí difriúla atá ag an bpobal Galltachta dóibh mar ghrúpa 

sóisialta. I dtéarmaí soch-chultúrtha, athlonnaíonn cultúr ceannasach na tíre aitheantais 

lonnaithe na ndaltaí Gaeltachta. Léirigh na daltaí na teachtaireachtaí measctha a fhaigheann 

siad ón bpobal ginearálta agus go lonnaítear iad go dearfach nó go diúltach. Cruthaíonn fórsaí 

cultúrtha aitheantais na ndaltaí. Tarraingíonn an t-eolas a bhailigh mé pictiúr de dhaltaí a 

bhíonn á lonnú ag an sochaí, ag daoine eile agus acu féin.  
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 Conclúid 

Taispeánann an roinn seo go measann déagóirí na Gaeltachta go mbaineann muintir na 

Galltachta úsáid as an éide scoile mar fhórsa inscríbhinn a lonnaíonn iad go sóisialta. 

Tuigeann na daltaí go mbraitheann an tslí a lonnaítear iad ar mheon an duine féin atá á lonnú 

i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta. Léiríonn torthaí an taighde gur féidir le baill den bpobal 

Galltachta déagóirí na Gaeltachta a lonnú go dearfach nó go diúltach nuair a leagann siad súil 

ar éide scoile na ndaltaí. Cuireann ráitis na ndaltaí in iúl gurb ionann an éide scoile agus 

comharthóir ina gcruthaítear aitheantas an déagóra go sóisialta.  

 

 

5.2.3 Canúintí 

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Aithníonn an litríocht gur féidir le duine úsáid a bhaint as canúintí agus difríochtaí i labhairt 

teanga chun daoine a lonnú go sóisialta (Edwards, 1976: 27; Romaine, 1994:1). Léiríonn an 

staidéar taighde seo go mbaineann déagóirí na Gaeltachta úsáid as comharthóir agus 

inscríbhinn (Skeggs, 2004) eile chun deighilt a chruthú idir an dá ghrúpa sóisialta. Ardaíodh 

ábhar na gcanúintí go rialta in agallaimh na ndaltaí Gaeltachta. Shíl tromlach mór de na 

ndaltaí i scoil an staidéir cháis go raibh difríocht idir Gaeilge na Gaeltachta agus Gaeilge na 

Galltachta. Rinne formhór na ndaltaí Gaeltachta scaradh idir a gcuid Gaeilge féin, Gaeilge na 

Gaeltachta, agus an Ghaeilge chaighdeánach a bhíonn ag muintir na Galltachta.  

 

Mhínigh na daltaí (T1, T2 agus T3) sna hagallaimh go raibh Gaeilge níos nádúrtha agus 

foghraíocht níos deise ag muintir na Gaeltachta. Bhraith roinnt acu go bhfuil nathanna cainte 

ag lucht na Gaeltachta a bhaineann lena gceantair Ghaeltachta féin ach go mbíonn cuma 

foghlamtha ar Ghaeilge na Galltachta. Cé go ndúirt na daltaí i scoil an staidéir cháis chomh 

maith le 89% de rannpháirtithe an cheistneora gur iontach an rud é daoine ón nGalltacht a 

chloisteáil ag labhairt as Gaeilge, in ainneoin seo, labhair roinnt de na daltaí sna hagallaimh 

go láidir faoin easpa measa a bhí acu ar Ghaeilge na cathrach. Mar a dúirt dalta (T1) 

Gaeltachta: 

 

Tá difríocht an-mhór. Is fuath liom an chanúint ón chathair … níl an foghraíocht ceart 

acu is dóigh liomsa ... is dóigh leo san go bhfuil siad chomh maith linn, níl (ag gáire)! 

... b’fhearr liom an raidió a mhúchadh. Tá sé go maith go bhfuil Gaoluinn acu ach…tá 

fear ar Pop4 agus is fuath liom é. Dose ceart atá ann. Ceapann sé go bhfuil sé chomh 
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cool agus tá sé ag labhairt as Gaoluinn ach tá sé mar go bhfuil sé ag labhairt as Béarla 

… an slí ina bhfuil sé á rá. 

 

Léiríonn an sampla thuas go ndearna an dalta idirdhealú idir an saghas Gaeilge atá aici féin 

agus an saghas Gaeilge atá ag Gaeilgeoirí sa Ghalltacht. Aithníonn an litríocht an difríocht 

idir an saghas Gaeilge a labhraíonn daltaí na nGaelscoileanna agus daltaí na scoileanna 

Gaeltachta, “A recent study has asserted that the children in Gaelscoileanna often develop an 

argot for use amongst themselves which largely reflects English syntactic structures, 

although using a mixed Irish and English vocabulary” (Ó Catháin, 1998 i Nic Ghiolla 

Phádraig, 2001:274). Léiríonn an dalta thuas feasacht faoi hidirdhealú mar chomharthóir 

shóisialta a aithníonn go bhfuil rud faoi leith níos fearr ná mar atá ag duine eile. Feictear 

teoiric Skeggs (2004) anseo mar go maíonn sí go mbaineann inscríbhinní le cúrsaí aicme agus 

go ndéanann daoine iarracht úsáid a bhaint astu chun aitheantais a chruthú dóibh féin agus do 

dhaoine eile. Is léir go mbaineann na daltaí Gaeltachta úsáid as canúintí chun Gaeilgeoirí eile 

a aithint. Bronnann siad aitheantas na Gaeltachta nó na Galltachta orthu ag brath ar an saghas 

Gaeilge a labhraíonn siad. Lonnaíonn siad aitheantas an chainteora ar a gcanúint. Is léir ón 

taighde seo go bhfuil níos mó i gceist le canúint ná an teanga a labhraítear. Mar a deir 

Urciuoli (2008:271): 

 

Accents are not simply phonetic variation produced by a speaker’s place or language 

of origin. Accents are semiotic complexes through which people locate each other. 

They operate deictically, pointing to and away from participants’ locations as those 

participants classify themselves and each other. The same accent can mean different 

things to different people. 

 

Thaispeáin torthaí taighde a rinne Urciuoli (2008) ar theanga na Spáinnise gur féidir teannas a 

bheith ann idir cruinneas teanga agus aitheantas cultúrtha. Tá cosúlachtaí le feiceáil idir an t-

eolas a bhailigh sí ó chainteoirí dátheangacha Spáinnise agus an méid a bhí le rá ag na daltaí 

Gaeltachta a ghlac páirt sa taighde seo.  

 

Bhí tuismitheoir dalta (T3) Gaeltachta ar aon fhocal le formhór na ndaltaí Gaeltachta a chuir 

Gaeilge na Gaeltachta ar leibhéal níos airde ná Gaeilge na cathrach. Thaispeáin sé nach raibh 

meas aige ar Ghaeilge na cathrach nuair a cháin sé an Ghaeilge a labhraítear sna meáin 

chumarsáide, “Tá sé fíor thábhachtach go mbeadh Gaoluinn na Gaeltachta á chur chun cinn 

in ionad glacadh le caighdeán Gaoluinn dá bhrí nach féidir leis na déagóirí taobh amuigh den 

Ghaeltacht Gaoluinn na Gaeltachta a fheiscint agus a fhoghlaim”. Dúirt roinnt daltaí go 
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gcuireann Gaeilge Bhaile Átha Cliath isteach orthu toisc nach canúint atá ann agus nach 

maith leo an saghas Gaeilge a bhíonn acu nuair a thagann siad ar cuairt chuig an Ghaeltacht. 

Dúirt na daltaí gur féidir leo daoine a aithint ón saghas Gaeilge atá acu agus ón gcanúint atá 

acu. Mar a dúirt dalta (T1) Gaeltachta: 

 

Bíonn meon ardnósach ag Gaeilgeoirí na cathrach, ceapann siad go bhfuil siad ar 

fheabhas go dtí go dtagann siad go dtí an Ghaeltacht. Ní hionann Gaeilgeoirí na 

cathrach agus Gaeilgeoirí na Gaeltachta … Difríocht mhór … ollmhór … canúint Átha 

Cliath, is leath chanúint Sasanach é. Ní oireann sé don Ghaeilge.   

 

Thaispeáin an dalta seo go soiléir nach raibh meas aici ar Ghaeilge na Galltachta. Tharraing sí 

teorainn idir an dá cheantar nuair a rinne sí deighilt géar idir a cuid Gaeilge féin is an 

Ghaeilge a labhraítear ina ceantar dúchasach agus an saghas Gaeilge a labhraítear sna 

cathracha.  

 

Ba mhinic a tháinig an téarma ‘ardnósach’ anuas sna hagallaimh leis na rannpháirtithe. Shíl 

daltaí na Gaeltachta go gceapann muintir na Galltachta go bhfuil siad ardnósach. Thug daltaí 

Galltachta le tuiscint go measann muintir na Galltachta go mbíonn muintir na Gaeltachta 

ardnósach mar go bhfuil siad líofa sa Ghaeilge agus sa Bhéarla. D’ardaigh tuismitheoir dalta 

(T3) Gaeltachta an t-easaontas seo idir an dá shaghas Gaeilge ina agallamh. D’admhaigh sé 

go dtugann sé faoi deara gur féidir le daoine sa Ghaeltacht a bheith ardnósach faoin a gcuid 

Gaeilge:  

 

If you move forward today the standard of Irish may not be as good but it’s more 

widespread. There’s more Irish being spoken. So which is the better thing? And what I 

feel like in a lot of the Gaeltacht areas there’s a sense of the fíor Ghael about it, the 

fella with the real (emphasised) Irish with the blas and the rest of it. That he’s a sort of 

a Premiership player and the other fella, the Galltacht person is not of the same not 

even the same way, sort of tolerated as it were. And to me that’s wrong. 

 

Dar leis an tuismitheoir seo, ní bhíonn meas ag muintir na Gaeltachta ar Ghaeilge na 

Galltachta mar nach gceapann siad go bhfuil an dá shaghas Gaeilge ar an leibhéal céanna. Is 

suimiúil gur thug taighde Murtagh (2007:434-435) le tuiscint gur mheas 80% de na daltaí ina 

staidéar a d’fhreastail ar scoileanna lán-Ghaeilge go raibh cumas an chainteora dúchasacha 

acu. Taispeánann torthaí mo thaighde gur shíl déagóirí na Gaeltachta go raibh caighdeán 

Gaeilge na ndéagóirí Galltachta ar leibhéal níos ísle ná iad féin. Is fiú féachaint ar an méid a 

bhí le rá ag iníon (dalta T3) leis an tuismitheoir thuas faoin ábhar seo: 
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Taighdeoir: An measann tú go bhfuil aon difríocht idir Gaoluinn na Gaeltachta agus 

Gaoluinn na cathrach? 

Dalta T3: Bhuel ní chuireann sé isteach orm cén saghas Gaoluinn atá ag an duine má tá 

siad ag labhairt trí Ghaoluinn sin é an príomh-rud. Ach like is dócha gur féidir leat … is 

féidir leat cloisint cé atá ón Ghaeltacht ó na focail a úsáidtear like “an bhliain seo caite, 

bríste géine” rudaí mar san. Like is léir gur saghas nathanna cathrach iad in ionad an 

Ghaoluinn ní aistrítear na focail san. 

Taighdeoir: Cén cheann is fearr leatsa? 

Dalta T3: Bhuel like is maith liom an slí gur féidir leat Béarla a mheascadh leis an 

Ghaoluinn ach ní maith liom an slí go bhfuil daoine chomh (le béim) you know dáiríre 

go gcaithfidh tú gan uile rud a n-aistriú. Like ní féidir linn focail ó thíortha eile a n-

aistriú just domsa ní maith liom é san. Ceapaim gur teanga eile é sin agus níor cheart dó 

baint leis. Like ní dhéanann éinne é le Gaoluinn so cén fáth go ndéanfaidh túsa é le 

Iodáilis? 

 

Is suimiúil go síleann a hathair go gcaitheann muintir na Gaeltachta anuas ar mhuintir na 

Galltachta toisc nach bhfuil an caighdeán céanna Gaeilge acu. Is léir gur fíor seo ón méid a 

bhí le rá ag na daltaí ach cáineann an dalta seo Gaeilge na Galltachta toisc go gceapann sí go 

dtéann siad thar fóir leis an aistriúchán. Ní hé nach bhfuil an Ghaeilge acu ach dar léi, ní 

thuigeann siad gur nós nádúrtha é do mhuintir na Gaeltachta foclóir Béarla a chaitheamh 

isteach sa chomhrá. Tá cosúlacht idir ráitis na ndaltaí Gaeltachta maidir leis an slí a bhíonn an 

Ghaeilge á labhairt ag muintir na Galltachta agus an méid a deir sé sa litríocht go bhfuil 

difríocht idir foghraíocht na Gaeilge agus an Bhéarla, mar shampla, “English sounds are 

much thinner than the Irish so it is often difficult for an English-speaker to make them” 

(Fennell, 2004:32). Labhair na daltaí go láidir faoin ábhar seo san agallamh grúpa:  

 

(T: An Taighdeoir; 

Máire: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Áine: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Máirín: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Micheál: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Rónán: Dalta T2, Gaelscoil; 

Niall: Dalta T2, Bunscoil Bhéarla.) 

 

Taighdeoir: An dóigh libh go bhfuil difríocht idir Gaoluinn na cathrach… 

Máire: Tá. 

Taighdeoir: … agus Gaoluinn na Gaeltachta? 

Máire: Go hiomlán (go láidir). Especially like ó Bhaile Átha Cliath tá sé like … is 

fuath liom é! 

Máirín: Ach saghas … 

Máire: Bíonn an chanúint … agus ní féidir leo na focail a rá. 
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Taighdeoir: An dóigh libh agus sibh san ollscoil an dóigh libh go nglacfaidh sibh 

leis na canúintí éagsúla? 

Máire: Na daoine ón gcathair just cuireann siad isteach orm, go háirithe mar go 

bhfuil muidne ag obair sa choláiste agus cloiseann tú daoine ardnósacha … 

Máirín: Yeah like an saghas D4 i nGaoluinn. 

Máire: Ó tá sé just … (ag ligint osna). 

Máirín: Like ní fhíor Ghaoluinn é. 

Taighdeoir: Ní dóigh leat? 

Máirín: No. 

Rónán: Fiú sna scoileanna lán-Ghaeilge … 

Niall: “Oh, faigh an liathróid!” (guth ardnósach). 

An grúpa ag gáire. 

Rónán: Sna scoileanna lán-Ghaeilge in Átha Cliath, tá ceann i nDún Laoghaire 

agus tá sé an rud céanna leis na D4s like so sin just an chanúint atá acu. 

Taighdeoir: An féidir leat a bheith flúirseach sa teanga tar éis freastal ar scoil lán-

Ghaeilge agus canúint D4 a bheith agat?  

Rónán: Bhuel tuigeann siad an Ghaoluinn agus is féidir leo í a labhairt. 

Niall: Yeah má tá sé acu. 

Máire: Ach just braitheann sé. 

Rónán: Níl sé an-chosúil leis an gcultúr a bhíodh sna Gaeltachtaí ach fós is… 

Máirín: Ach ní canúint Gaoluinne é … 

Rónán:  … is nua-aimseartha é … 

Máire: Yeah! 

Máirín: … is canúint Béarla é. 

Niall: Is canúint like …  

Máire: Oifigiúil. 

Máirín: Like i nDún na nGall is canúint Gaoluinne é, ní canúint Gaoluinne é 

(B.Á.C.).  

Máire: Cad í an chanúint atá acu? 

Niall: Ta gach focal saghas soft. 

Máire: Tagann an chanúint amach san Ghaoluinn. 

 

Tugann an méid thuas le fios go mbíonn níos mó ná gnéithe teangeolaíochta ag baint le 

canúintí. Bhain na daltaí i scoil an staidéir cháis úsáid as canúintí na ndéagóirí a bhí ar cuairt 

sa Ghaeltacht chun iad a lonnú go sóisialta. D’aithin siad níos mó ná difríochtaí ná na 

héagsúlachtaí idir an saghas Gaeilge a bhí á labhairt acu. Ní hamháin gur lonnaigh siad na 

cuairteoirí mar dhéagóirí a bhain le ceantair Ghalltachta ach lonnaigh siad iad mar dhéagóirí a 

labhair canúint Ghaeilge a bhain le saol na cathrach, le lucht ardnósach, le Béarlóirí agus leis 

an saol oifigiúil caighdeánach. Tacaíonn torthaí mo thaighde leis an iriseoir agus an craoltóir 

Úna Mullally (2012) a deir go nglaotar ‘46A’ ar a cuid Gaeilge agus nach dóigh léi go 

nglacfadh muintir na Gaeltachta riamh lena cuid Gaeilge. Lonnaigh na daltaí i scoil a staidéir 

cháis iad go teangeolaíocht agus go sóisialta. Tacaíonn an méid seo le ráiteas Suzanne 

Romaine (1994:1) a d’ardaigh an pointe tábhachtach, “the notions of language and dialect 

are fundamentally social and not linguistic constructs”.  



151 

 

Is léir go raibh gráin dhearg ag formhór de na daltaí Gaeltachta (T1, T2 agus T3) i scoil an 

staidéir cháis ar Ghaeilge chaighdeánach na Galltachta. Tá rian de ráiteas McCloskey 

(2008:87) le feiscint sna torthaí mar go ndeir sé go mbíonn canúint na cathrach á cháineadh 

ag daoine áirithe, “There are many who will disparage and sneer at the mixed varieties that 

are emerging in these complex and shifting environments”. Is suimiúil nach daltaí ó 

theaghlaigh lán-Ghaeilge nó daltaí a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta amháin a bhí á 

gcáineadh ach gur chaith daltaí ó theaghaigh lán-Bhéarla agus daltaí a d’fhreastail ar 

bhunscoil Bhéarla agus ar Ghaelscoil anuas orthu freisin.  

 

An Ceistneoir Náisiúnta 

D’aontaigh 86% de rannpháirtithe an cheistneora náisiúnta idir daltaí Gaeltachta is Gaelscoile 

go bhfuil difríocht idir Gaeilge na Gaeltachta agus Gaeilge na Galltachta freisin. Ní fios dom 

an dtaitníonn ceann amháin leo níos mó ná an ceann eile mar nach raibh ann ach ráiteas san 

‘Likert Scale’ ina n-iarradh ar na rannpháirtithe ciorcal a chur timpeall ar an uimhir is 

congáraí dá gcuid tuairimí as scála seacht bpointe. Ghlaoigh McCloskey (2008:85) an 

“‘second language’ community” ar phobal na Galltachta agus rinne sé tagairt do nádúr 

paradacsúil an téarma nuair a dúirt sé, “(John) Spillane’s weekly program on Raidió na 

Gaeltachta proudly proclaims its use of Gaoluinn na Galltachta - ‘the Irish of the non-Irish 

speaking community’ - a term which ought to be paradoxical but which isn’t”. Tacaíonn 

torthaí an taighde leis an litríocht a deir go dtarraingíonn cainteoirí Gaeltachta deighilt idir iad 

féin agus Gaeilgeoirí na cathrach (Ní Chasaide & Regan, 2010; Ó Giollagáin, 2012). Ach bhí 

difríocht le feiscint idir torthaí Uí Chasaide agus Regan (2010) agus an t-eolas a bhailigh mé 

ó dhaltaí na nGaelscoileanna sna ceistneoirí náisiúnta mar gur léirigh a rannpháirtithe nár 

theastaigh uathu aithris a dhéanamh ar chainteoirí na Gaeltachta. Dúirt mionlach an-bheag de 

na daltaí (seachtar) Gaelscoile a d’fhreagair mo cheistneoir náisiúnta gur mhothaigh siad mí-

chompordach ag labhairt as Gaeilge sa Ghaeltacht mar nach raibh a gcuid Gaeilge chomh 

maith leis na déagóirí Gaeltachta. Ní hamháin san ach chuir cuairteoirí na hIdirbhliana (daltaí 

T2) i scoil an staidéir cháis in iúl dom gur thaitin Gaeilge na Gaeltachta go mór leo agus gur 

mheasadar go raibh Gaeilge na daltaí Gaeltachta níos deise ná an saghas Gaeilge a 

d’fhoghlaim siad féin ar scoil. Is gá cuimhneamh gur fhreastail na cuairteoirí Idirbhliana ar 

bhunscoileanna agus ar iar-bhunscoileanna Béarla agus ní ar Ghaelscoileanna sa Ghalltacht. 

Is fiú na torthaí seo a chur i gcomparáid leis an gcur síos a rinne an cainteoir Gaeltachta 

Fennell (2004:31) uirthi féin mar “a dinosaur in an oasis” agus í ag míniú an tslí a 

mhothaíonn sí nuair a fhreastalaíonn sí ar imeachtaí Gaelacha sa Ghalltacht. Is léir go 
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mothaíonn sí mar a mhothaíonn rannpháirtithe an staidéir nach bhfuil Gaeilgeoirí na cathrach 

agus suíomh na Galltachta mar an gcéanna léi féin nó le cainteoirí na Gaeltachta nó le 

ceantair na Gaeltachta.   

 

Is suimiúil gur luaigh Ní Chasaide agus Regan (2010:77-78) go raibh a dtorthaí i 

gcontrárthacht leis an eolas a bhailigh Nagy, Blondeau agus Auger (2003:75) i gCeanada a 

thaispeáin gur thuig na daltaí a bhí ag freastal ar chláir thumoideachais i Montreal nach raibh 

a gcuid Fraincise mar an gcéanna leis na cainteoirí dhúchasacha ina rang agus níor bhraith 

siad gur shocraigh siad isteach ina measc dá bharr. Léiríonn taighde Uí Chasaide agus Regan 

(2010) mar a léiríonn mo staidéar taighde go mbaineann teanga le suíomh tíreolaíochta ach 

go gceanglaíonn Éireannaigh óga dátheangacha canúintí na Gaeilge le suíomhanna uirbeacha 

agus tuaithe.  

  

Na hIar-scoláirí 

Bhí freagraí na niar-scoláirí ar aon fhocal leis na daltaí scoile. Cheapadar go bhfuil Gaeilge 

na Gaeltachta níos deise toisc go bhfuil saibhreas agus blas nádúrtha ar Ghaeilge na 

gcainteoirí dúchasacha. Mar a mhínigh rannpháirtí amháin ina freagairt ríomh-phoist: 

 

… bíonn nathanna cainte ag daoine ón nGaeltacht, agus leanann siad ar aghaidh ó glúin 

go nglúin … I mo taithí tá Gaelainn na cathrach níos foghlamtha agus níos mó ó 

leabhracha agus mar sin. An Gaelainn ó Gaeltacht tá sé níos lúbtha mar tá taithí cainte 

ag daoine ó aois óg agus tá nathanna áirithe bainteach len áit. Nuair a labhrann duine as 

gaeltacht ina nath cainte féin bíonn saghas áileacht léi i mo thuairimse, is caint saor atá 

ann agus is saghas cosúil le amhráin. Is fearr liom Gaelainn ó Gaeltacht ar ndóigh mar 

is as Gaeltacht dom. 

 

Is fiú machnamh a dhéanamh ar theoiric Wenger (1998) go mbíonn obair ag teastáil chun ár 

ngnéithe éagsúla ballraíochta a thabhairt le chéile toisc go mbíonn éilimh difriúla ag 

cleachtais. Bíonn ar na hiar-scoláirí aitheantais a thógáil dóibh féin nuair a fhágann siad slán 

le saol na Gaeltachta chun aghaidh a thabhairt ar shaol na cathrach tar éis na hArd Teiste. 

Bíonn orthu a ngnéithe éagsúla ballraíochta a chur san áireamh toisc go bhfuil siad mar bhall 

de phobal na Gaeltachta agus de phobal na Galltachta anois agus iad ina mic léinn ollscoile. 

Tá ‘multimembership’ agus ‘reconciliation’ an aitheantais mar a deir Wenger (1998) i 

bhfeidhm anseo. Is suimiúil go bhfanann na hiar-scoláirí go hiomlán dílis dá gcanúint féin 

agus go bhfuil go leor muiníne acu sa chanúint agus ina gcuid aitheantais féin nach 

mothaíonn siad faoi bhrú a gcuid Gaeilge a athrú nuair bhíonn sí á labhairt acu sa Ghalltacht. 
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Maíonn Wenger (1998) go múnlaíonn aitheantais agus an tírdhreach cleachtais a chéile. Is fiú 

díriú ar fhreagraí dearfacha na ndaltaí i leith a gcanúint Gaeltachta. Taispeánann torthaí an 

taighde go mothaíonn déagóirí na Gaeltacht bródúil as a gcuid Gaeilge agus do dtuigeann 

said an nasc idir an saghas Gaeilge a labhraíonn siad is an ceantar Gaeltachta inar tógadh iad. 

D’fhoghlaim siad a gcuid Gaeilge sa Ghaeltacht agus dá bharr san, aithníonn siad go 

mbaineann a gcanúint lena gceantar Gaeltachta féin agus níl fonn orthu í a athrú in aon 

bhealach agus iad mar bhaill de chleachtas nua. Tugann na déagóirí Gaeltachta le tuiscint go 

gceapann siad féin go bhfuil Gaeilge níos deise acu ná mar atá ag Gaeilgeoirí óga na 

cathrach. Ach taispeánann an litríocht nach mar san a bhraith ógánaigh na Gaeltachta i 

gcónaí. Cuireann na cainteoirí dhúchasacha Fennell (2004) agus Ní Dhuibhne (2004) in iúl go 

raibh náire orthu as a gcuid Gaeilge is iad ina ndaltaí scoile nuair a bhog siad ó cheantair 

Ghaeltachta go cathracha Ghalltachta.  Is léir nach mar san a mhothaíonn rannpháirtithe an 

staidéir seo, fiú na hiar-scoláirí atá ag cur fúthu i gceantair Ghalltachta. Léiríonn an taighde 

seo nach náire ach bród a mhothaíonn déagóirí na Gaeltachta in Éirinn sa 21ú haois as 

Gaeilge na Gaeltachta, Gaeilge a muintir agus a gcuid Gaeilge féin.           

 

Léiríonn ráitis na rannpháirtithe gurb ionann an chanúint Ghaeilge agus comharthóir. Is 

ionann an chanúint agus comhartha nó uirlis a bhaineann daoine úsáid as chun duine a aithint. 

Is comhartha aitheantais í an chanúint de réir teoirice Vygotsky (1978). Feidhmíonn 

comharthóir na canúna chun steiréitíopa a chruthú de Ghaeilgeoirí na Galltachta. Is uirlis 

chultúrtha chumhachtach í canúint duine sa tsochaí. Seasann an chanúint do bhallraíocht 

pobail ach ní hamháin san, is féidir léi feidhmiú mar chomharthóir scartha freisin. Is suimiúil 

gur tháinig an t-idirdhealú is an deighilt chéanna anuas i dtaighde a bhailigh Loureiro-

Rodríguez (2008) i nGailís sa Spáinn. Thaispeáin torthaí a taighde nach dtaitníonn an 

Ghailísis chaighdeánach le déagóirí na háite agus go b’fhearr leo an teanga thraidisiúnta a 

labhraítear sna bailte beaga, ar nós Gaeilge na Gaeltachta. Bhí cosúlacht idir torthaí mo 

staidéir maidir leis an staid ina lonnaíonn déagóirí a chéile bunaithe ar a gcanúint agus 

taighde Louriero-Rodríguez (2008) ar dhéagóirí i nGailís na Spáinne. Maíonn Holland et al. 

(1998) gurb ionann canúintí áirithe a labhairt agus “indices of claims to privilege”. Ní 

hamháin go mbíonn cinneadh i gceist nuair a roghnaíonn cainteoirí dátheangacha teanga 

amháin ach déanann siad cinneadh canúint faoi leith a roghnú freisin. Mar a thugann Holland 

et al. (1998) le tuiscint is obair shóisialta iad na cleachtais laethúla seo. Is gníomhartha 

iniamh agus eisiamh iad a chothaíonn seasaimh agus luach ‘artifacts’ mar innéacsanna 
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seasaimh. Is léir ó mo staidéar taighde go bhfuil na daltaí agus na hiar-scoláirí feasach faoi na 

difríochtaí idir canúintí agus na haitheantais éagsúla a bhaineann leo.  

 

 Conclúid 

Tacaíonn torthaí an staidéir leis an litríocht a deir gur féidir le duine úsáid a bhaint as canúintí 

agus difríochtaí i labhairt teanga chun daoine a lonnú go sóisialta (Edwards, 1976:27; 

Romaine, 1994:1). Tugann an taighde seo le tuiscint go mbaineann déagóirí na Gaeltachta 

úsáid as canúintí na Gaeilge mar chomharthóir agus mar inscríbhinn chun deighilt a chruthú 

idir féin agus grúpaí sóisialta eile. Is léir ón eolas a bailíodh ó na rannpháirtithe go measann 

formhór na ndaltaí Gaeltachta go bhfuil difríocht ollmhór idir Gaeilge na Gaeltachta agus 

Gaeilge na Galltachta. Taispeánann na torthaí gur uirlis chumhachtach í canúint i sochaí 

comhaimseartha na hÉireann.  

 

5.2.4 Conclúid 

Taispeánann an roinn seo na slite a shainmhíníonn déagóirí Éireannacha a gcuid aitheantais 

féin chomh maith le haitheantais a chéile. Tagann teoiricí Skeggs (2004), Vygotsky (1978), 

Wenger (1998) agus Holland et al. (1998) anuas sna torthaí nuair a chuireann daltaí na 

Gaeltachta iad féin i gcomparáid le daltaí na Galltachta agus a mhalairt trí an chuma fhisiciúil 

atá orthu chomh maith leis an gcanúint Gaeilge atá acu. Baineann na daltaí úsáid as éadaí 

chun difríochtaí a tharraingt idir iad féin agus déagóirí eile. Ní hamháin san ach cuireann 

daltaí na Gaeltachta in iúl go gceapann siad go mbaineann muintir na Galltachta úsáid as an 

éide scoile chun na daltaí atá á chaitheamh a lonnú go sóisialta. Tugann torthaí an staidéir le 

tuiscint go mbaintear úsáid as éadaí pearsanta, an éide scoile, cuma fhisiciúil agus canúint na 

ndéagóirí mar uirlisí chultúrtha agus mar shiombailí scartha chun aitheantais Éireannaigh óga 

a lonnú. Léiríonn an roinn seo go ndéanann déagóirí Gaeltachta agus Galltachta breithiúnas ar 

aitheantas a chéile trí úsáid a bhaint as comharthaí a bhaineann leis an gcuma atá ar dhaoine 

eile agus an chanúint atá ag daoine eile. D’éirigh le dalta (T3) Gaeltachta i mbliain 6 a 

thaispeáint gur féidir leis an dá phobal a bheith éagórach ar a chéile, “Bíonn na daoine ón 

Ghaeltacht saghas snobby leis na daoine eile you know … féachann muidne síos orthu siúd 

agus féachann siad siúd síos orainn uaireanta. So oibríonn sé dhá slí. Táimid go léir chomh 

olc lena chéile is dóigh liom!” 

 

 



155 

 

5.3 Íomhá na Gaeilge agus na Gaeltachta  

Rinne an staidéar taighde seo iniúchadh ar na slite a chruthaíonn agus a thógann déagóirí 

dátheangacha a gcuid aitheantais trí íomhá na Gaeilge, an Ghaeilgeora agus na Gaeltachta i 

sochaí comhaimseartha na hÉireann sa 21ú haois. Iarradh ar na daltaí, na hiar-scoláirí, na 

tuismitheoirí agus na múinteoirí labhairt faoin íomhá atá ag an nGaeilge, ag Gaeilgeoirí agus 

ag an nGaeltacht sa lá atá inniu ann.  

 

 

5.3.1 Íomhá na Gaeilge 

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Shíl na daltaí go léir go bhfuil aitheantas nua dearfach ag an teanga faoi láthair. Cheapadar 

gur chabhraigh TG4 go mór chun íomhá nua-aimseartha a chruthú den teanga agus a chur i 

mbéal an phobail Galltachta, mar shampla, “ … daoine mar Hector agus Punc … like fiú 

amháin inné bhíos ag éisteacht leis an raidió agus bhíodar ag cur Gaoluinne isteach sa 

chomhrá … ”. In ainneoin a moltaí, mheas roinnt mhaith de na daltaí gur chóir don stáisiún 

teilifíse níos mó cláir a chur ar fáil do dhaoine óga agus níos lú fíor-scéil bunaithe ar an sean-

shaol a chraoladh chun cur leis an íomhá nua seo atá ann den Ghaeilge. Bhí tuairimí na 

ndaltaí ar aon fhocal leis an méid a dúirt na déagóirí dátheangacha a ghlac páirt i dtaighde 

Nic Ghiolla Phádraig (2001). Chuir a rannpháirtithe Galltachta in iúl nach raibh go leor cláir 

ar TG4 do dhéagóirí agus mhol a rannpháirtithe Gaeltachta na cláir spórt agus an sobalchlár 

Ros na Rún (2001:282) mar a mhol mo rannpháirtithe Gaeltachta.  

 

Dúirt beagnach gach dalta i scoil an staidéir cháis nach n-éisteann siad le Raidió na 

Gaeltachta (RnaG) toisc go gceapann siad go bhfuil an stáisiún dírithe ar aoisghrúpa níos sine 

ná iad féin agus gur chóir don stáisiún níos mó ceoil nua-aimseartha a sheinm chun an t-aos 

óg a mhealladh mar lucht éisteachta. Mar a mhínigh beirt dalta T3 i mbliain 6 a d’fhreastail ar 

bhunscoil Ghaeltachta, "Má tá túsa ag éisteacht i mBaile Átha Cliath is cuma leat faoi Puck 

Fair i nGaillimh!” agus “Ar Raidió na Gaeltachta d’éist mé le cúpla uair agus rudaí do daoine 

fásta atá ann … rudaí faoi leabhair … so just ní bheadh suim agam … ceapaim go mbeadh 

suim ag mo seanmháthair iontu!” Tacaíonn torthaí an taighde leis an litríocht a deir gur minic 

a cháintear Raidió na Gaeltachta mar nach bhfreastalaíonn sé ar aos óg na Gaeltachta: 
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A major criticism has been that RnaG reflects too much of the ‘old fashioned’ lifeworld 

which the younger population find irrelevant and unreal for their life. While RnaG is a 

Gaeltacht channel, the young people in the Gaeltacht, according to one Gaeltacht 

activist (Donncha Ó hÉalaithe), are as urbane as young people in the rest of Ireland 

(Gogan, 1996:16). 

 

Cuireann an píosa thuas béim ar na cosúlachtaí idir déagóirí na Gaeltachta agus déagóirí na 

Galltachta. Chuir na daltaí Gaeltachta a ghlac páirt sa staidéar in iúl gur mhothaigh siad fíor-

bhródúil as traidisiúin is nósanna na Gaeltachta ach gur mhian leo féachaint ar chláir nua-

aimseartha freisin mar a dhéanann gach déagóir eile.  

 

Léiríonn ráitis na ndaltaí Gaeltachta nach n-éiríonn leis na meáin chumarsáide daoine óga a 

mhealladh chucu i gcónaí fiú nuair a bhíonn suim acu sa Ghaeilge. Luann Nic Eoin (2011) an 

pointe céanna nuair a deir sí gur bunaíodh Raidió na Life i mBaile Átha Cliath i 1993 chun 

rogha difriúil a thabhairt don bpobal Gaelach ó fhócas réigiúnach Raidió na Gaeltachta. 

Cothaíonn suíomh tíreolaíochta Raidió na Life i bpríomhchathair na tíre comhthéacs cultúrtha 

go hiomlán éagsúil ó Raidió na Gaeltachta. Is cosúil go n-éiríonn leis an saghas stáisiún 

raidió seo níos mó déagóirí a mhealladh mar go dtugtar deis dóibh a ngrá don gceol 

comhaimseartha a nascadh lena grá don Ghaeilge. Faraor, ní éiríonn le gach stáisiún an nasc 

seo a chomhlíonadh go héasca mar a léirigh duine de na daltaí (T3) Gaeltachta a cháin Raidió 

na Gaeltachta níos luaithe: 

 

Ar éist tú riamh le (ainm stáisiún raidió áitiúil)? An bhfuil fhios agat ar an Domhnach 

bíonn an Top 40 oifigiúil na hÉireann. Like tá siad ag déanamh iarracht é a chur os 

comhair na déagóirí i slí saghas cool ach uaireanta bíonn sé saghas patronising ann like 

ó … like bhí ceann ann, bhí sé cosúil like, “Táim ag dul go dtí an siopa” (guth leanbaí). 

Saghas rud an-pháistiúil é cé go bhfuil siad ag déanamh iarracht é a chur chun cinn, tá 

siad fós ag déanamh kind of magadh ar daoine nach féidir leo ... like muintir na 

bunscoile … má théann tú go dtí bunscoil Bhéarla, bheadh sé sin agat. 

 

In ainneoin seo, rinne roinnt mhaith daltaí tagairt do dhaoine mór le rá ar an teilifís agus ar an 

raidió ar nós Hector Ó hEochagáin, Dáithí Ó Sé, Bláthnaid Ní Chofaigh, Des Bishop chomh 

maith le Gráinne agus Síle Seoige. Thug na déagóirí aitheantas do na daoine cáiliúla seo toisc 

gur chabhraigh siad chun íomhá nua-aimseartha a chruthú den Ghaeilge. Cheapadar gur 

chabhair í gur dhaoine óga, dathúla agus greannmhara atá iontu. Bhí na daltaí ar aon fhocal le 

Nic Eoin (2008:63) a luaigh “craiceáilteacht ilteangach Uí Eochagáin a bhfuil scileanna 

cumarsáide agus buanna teagaisc thar an gcoitiantacht aige” agus í ag déanamh cur síos ar 

bhuanna TG4.  
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Thug daltaí na Gaeltachta le tuiscint go bhfuil “meon daoine ag athrú” i leith na Gaeilge. 

Thug dalta T3 i mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta sampla d’eachtra a tharla an 

lá roimh an agallaimh chun an meon nua dearfach a bhíonn ag roinnt den bpobal a léiriú: 

 

Inné nó ar an Luan nuair a bhí mé san (iar-bhunscoil Bhéarla sa bhaile is 

cóngaraí) bhí mé ag labhairt leis an múinteoir Ceoil i nGaeilge. Bhí na daltaí 

(ainm scoile) just timpeall orainn agus bhíodar just ag stánadh orainn just like 

“aw, nach bhfuil sé sin go hálainn” (le béim, ardaíonn sí a guth) go bhfuil said in 

ann labhairt trí Ghaoluinn agus bhíomar saghas like ok yeah! 

 

Thug na daltaí samplaí d’ócáidí gur léiríodh dóibh go raibh íomhá dhearfach ag muintir na 

hÉireann i leith na Gaeilge, na Gaeltachta agus Gaeilgeoirí. Dar leo, taispeánann na hócáidí 

seo dóibh go mbíonn meas ag roinnt den bpobal orthu toisc gur Gaeilgeoirí is ea iad. Thug 

dalta (T2) Gaeltachta sampla d’eachtra a tharla di agus í óg: 

 

Is cuimhin liomsa nuair a bhíos like sa bhunscoil, bhí orm dul do dtí an ospidéal 

agus bhí altra like ag tabhairt cabhair dom agus bhí sí just ag caint liom agus 

ansin chuir sí ceist orm cén scoil ina bhfreastalaím agus dúirt mé bunscoil san 

Ghaeltacht agus ansin bhí sí just thar a bheith cairdiúil mar bhí Gaoluinn ag an 

altra freisin agus em thosaigh sí ag labhairt Gaoluinn liom agus bhí sí i bhfad níos 

compordach agus cairdiúil. 

 

Cheap na daltaí san agallamh grúpa go dtagann athrú ar dhaoine eile uaireanta nuair a 

thuigtear dóibh go bhfuil Gaeilge acu. Shíl an dalta (T2) a d’fhreastail ar bhunscoil trí 

Bhéarla go mbíonn meas ag daoine orthu mar gheall ar an méid oibre atá déanta acu chun an 

teanga a fhoghlaim, “Is dóigh liom bíonn siad ag smaoineamh tá an duine san ag foghlaim 

Gaeilge ó bhíodar óg agus an méid iarracht a chuireadar isteach so bíonn níos mó measa acu 

ort”. Is léir go mbraitheann meon an chomhchainteora ar an suíomh ina mbíonn an teanga á 

labhairt ag na daltaí. Chuir na daltaí Gaeltachta in iúl go mbíonn meas ag roinnt de mhuintir 

na Galltachta orthu mar go bhfuil Gaeilge acu. Mar a mhínigh dalta T3, “Nuair a théann tú ag 

caint le daoine nach bhfuil an Ghaoluinn acu bíonn saghas meas an-ard ort saghas ní hé go 

bhfuil siad in awe ort ach bíonn siad saghas ag féachaint ort i slí eile”. Shíl na daltaí go 

léiríonn suim agus meas an phobail orthu go bhfuil íomhá nua dearfach ag an teanga in Éirinn 

sa 21ú haois.  

 

Dúirt triúr dhalta a ghlac páirt san agallamh grúpa go mbíonn daoine dearfach leo mar 

Ghaeilgeoirí de ghnáth. Is suimiúil go ndúirt an dalta (T2) a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla 
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nach mbíonn daoine diúltach leis de ghnáth ach go ndúirt sé a mhalairt ar fad chomh luath is 

a d’admhaigh dalta T2 ón gceantar Gaeltachta go mbíonn daoine diúltach uaireanta: 

 

(T: An Taighdeoir; 

Máire: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Áine: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Máirín: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Micheál: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Rónán: Dalta T2, Gaelscoil; 

Niall: Dalta T2, Bunscoil Bhéarla.) 

 

Taighdeoir: Agus don chuid is mó an dóigh libh go mbíonn daoine dearfach 

seachas diúltach? 

Máirín: Yeah. 

Rónán: Dearfach. 

Niall: No, ní bhíonn aoinne really diúltach.     

Máire: Uaireanta bíonn mar a théann muidne amach ag ól …  

Niall: Yeah bíonn siad like “Oh, you freak!”. 

Máire: Ach nuair a táimid ag ól bíonn rud againn fiú nuair atá daoine ann nach 

bhfuil Gaoluinn acu tosaímid ag labhairt Gaoluinn agus tá siad like (ag aithris-a 

súile ag féachaint aníos ar dhuine). 

Niall: Yeah! 

Máire: “Cad atá le rá agat?!” 

An grúpa ag gáire.  

Máirín: Fiú na hamhráin Gaoluinne uaireanta canann daoine iad tar éis cúpla 

deoch. Na daoine nach dtuigeann iad bíonn siad á rá “That’s stupid!” 

Máire: Yeah. 

 

Cuireann an píosa seo in iúl dúinn go mbíonn teachtaireachtaí éagsúla le fáil ag déagóirí 

Gaeltachta maidir leis an íomhá is an meas a bhíonn ag muintir na Galltachta orthu mar 

Ghaeilgeoirí. Aithníonn an litríocht (Jenkins, 2008; Kirby et al., 1997; Wenger, 1998) go 

gcruthaíonn daoine a gcuid aitheantais go sóisialta. Taispeánann an píosa ón agallamh grúpa 

dúinn go minic a chuirtear aitheantais na ndaltaí dátheangacha faoi bhrú agus faoi cheist agus 

iad amuigh go sóisialta i gceantar Galltachta. Mar a deir Wenger (1998), tá an t-aitheantas 

mar ‘negotiated experience’; sainmhínímid sinn féin ón taithí atá againn féin trí páirtíocht 

chomh maith na slite a réadaímid féin agus daoine eile sinn. Is léir ón taighde seo gur mheas 

na daltaí gur chruthaigh an pobal ginearálta aitheantas faoi leith dóibh mar Ghaeilgeoirí a bhí 

bunaithe ar an íomhá a bhí acu féin den Ghaeilge. Ach thug na déagóirí dátheangacha, go 

háirithe i mbliain 5 agus 6, go raibh go leor muiníne acu as a gcuid aitheantais mar 

Ghaeilgeoirí gan ligint do mheonta diúltacha dhaoine eile brú a chur orthu a gcuid aitheantais 

a athrú.    
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An Ceistneoir Náisiúnta 

Bhí torthaí an cheistneora náisiúnta ag aontú le torthaí na n-agallamh. Léiríonn Tábla 5.2 go 

ndúirt 45% de na daltaí gur rud faiseanta é a bheith ag labhairt as Gaeilge. 

 

Tábla 5.2: Freagairtí na ndaltaí ar ráitis ag baint le híomhá na Gaeilge 

Freagra Is rud faiseanta é a bheith ag labhairt 

as Gaeilge. 

Easaontaím go hiomlán 4.1%* 

Easaontaím go láidir 4.7% 

Easaontaím 15.9% 

Gan tuairim 30.6% 

Aontaím 17.6% 

Aontaím go láidir 12.2% 

Aontaím go hiomlán 14.7% 

* Céatadáin colúin 

 

Is suimiúil go ndúirt rannpháirtithe Louriero-Rodríguez (2008:78) gur cheapadar go bhfuil 

aitheantas nua ag Gailísis sa lá atá inniu ann atá a mhalairt ar fad den sean-íomhá mar a dúirt 

rannpháirtithe an taighde seo faoin nGaeilge, “now speaking Galician está guai ‘it is cool’ or 

está de moda ‘it is fashionable’.    

 

Na hIar-scoláirí 

Bhí cosúlachtaí idir mheonta na ndaltaí agus na niar-scoláirí maidir le TG4 agus RnaG agus 

na híomhánna éagsúla a chruthaíonn na meáin chumarsáide den teanga. Dúirt an seachtar 

niar-scoláire go bhféachann siad ar TG4 agus bhraith gach duine acu gur chabhraigh an 

stáisiún teilifíse go mór leis an Ghaeilge, “Tá TG4 tar éis an Gaeilge a brú chun cinn an méid 

sin leis na blianta anuas. Cuireann sé na scannán agus cláracha is déanaí ar fáil as Gaeilge … 

Féachann an méid sin daoine ar na cluichí GAA, níl slí dá laghad nach bhfuil TG4 ag cur 

feabhas ar dul chun chinn an teanga i mo thuairim”. Ach dúirt duine amháin acu a mhalairt 

faoi na cláir a chraoltar , “ … tá an-chuid cláracha sean-fhaiseanta agus leadránach ar TG4 i 

mo thuairim”, tuairim a tháinig anuas in roinnt agallaimh leis na daltaí freisin. Shíl seisear 

acu go bhfuil aitheantas nua ag an teanga toisc gur chruthaigh cláir nua-aimseartha ar TG4, 

láithreoirí óga cosúil le Hector Ó hEochagáin ar TG4, na coláistí samhraidh, Seachtain na 

Gaeilge agus stádas oifigiúil na teanga san Aontas Eorpach íomhá dearfach den Ghaeilge, 

mar shampla, “Is dócha go bhfuil an ceangal láidir ann idir an Ghaeilge agus an meon 

traidisiúnta Éireannach. Tharla sé tríd rudaí cosúil leis an gclár, Seacht. Tá topaicí léirithe sa 
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clár san nach mbeadh caint fúthu fiú sna Gaeltachtaí roinnt blianta ó shin”. Níor dúirt ach 

triúr iar-scoláire go n-éisteann siad le Raidió na Gaeltachta ar bhonn rialta. Is don cheol a 

éisteann beirt acu leis agus dar leis an tríú iar-scoláire, cothaíonn an stáisiún nasc idir na 

Gaeltachtaí, “Is dóigh liom go bhfuil sé go hiontach. Cruthaíonn/tugann RnaG saghas 

ceangail idir na pobal Gaeltachta ar fad, inar féidir leo cumarsáid a dhéanamh lena gcéile”. 

Ach mheas triúr eile nach bhfuil na cláir a chraoltar suimiúil go leor, go háirithe do dhaoine 

óga, “…uaireanta is dóigh liom go mbíonn an iomarca cláracha le daoine ag plé cúrsaí reatha 

iontu, cuireann sé seo íomhá saghas aosta amach faoin stáisiún”. 

 

Na Tuismitheoirí 

Bhí na tuismitheoirí ar aon fhocal leis na daltaí agus na hiar-scoláirí faoin íomhá nua ag an 

Ghaeilge le roinnt blianta anuas. Mheas roinnt dóibh gur chabhraigh na meáin chumarsáide, 

go háirithe TG4 go mór leis an íomhá nua faiseanta seo. Mar a dúirt tuismitheoir dalta T1 i 

mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta: 

 

Bhuel, tá athrú tagtha le roinnt blianta  … tá athrú tugtha isteach ag TG4. Níl sé square 

… a bheith ag labhairt Gaeilge a thuilleadh. Tá meas air. Tá daoine cosúil le Des 

Bishop, Hector…Is é an dream is fearr chun aon dream a mhealladh ná mar a deir siad 

sa Bhéarla peers, na daoine atá ar chomhaois leo agus atá ar chomhchineál, 

chomhthuiscint leo seachas sean fiddle-iddidlees … an antipathy seo a bhí i dtreo na 

teanga go bhfuil sé sin ag imeacht agus daoine a bhí glan in aghaidh TG4, TnaG nuair a 

thosaigh sé, aithníonn siad anois nach … nach monster a bhí ag iarraidh an teanga a 

bhrú orthu. Go bhfuil sé ag iarraidh daoine a mhealladh. 

 

Rinne an tuismitheoir thuas cur síos ar an athrú a tháinig ar mheon daoine i leith na Gaeilge le 

roinnt blianta anuas. Thaispeáin sé go mbíodh dearcadh diúltach ann i measc an phobail agus 

gur léiríodh é sna díospóireachtaí a bhí ann faoi bhunú TnaG. Tháinig an diúltachas seo anuas 

in agallamh le tuismitheoir dalta (T3) eile a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta: 

 

Particularly a thing that was made a lot of fun of when it was set-up and the waste of 

money, whatever it was 20 million or something at the time. I remember being in a 

debate at the time about it and my only objection was that 20 million wouldn’t have 

been enough. I would think TG4 has been the best move for the Irish language in the 

last 20 years without a doubt. 

 

Tacaíonn an méid a bhí le rá ag an bheirt thuismitheoir thuas leis an litríocht a chuireann in 

iúl dúinn gur chaith go leor iriseoirí anuas go minic ar choincheap TG4 sular mbunaíodh í 

mar Teilifís na Gaeilge ar Oíche Shamhna i 1996. Déanann O’ Connell et al. (2008:32) 
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tagairt don iriseoir Myles McWeeney (1995) a dúirt gur “economic black hole” agus “white 

elephant” a bheadh sa stáisiún teilifíse agus don iriseoir Diarmuid Doyle (1996) a chuir ina 

leith gur ‘gravy train’ a bheadh inti a chuirfeadh airgead na tíre amú. Rinne tuismitheoir (T3) 

amháin tagairt do dhathúlacht láithreoirí an stáisiúin agus é ag labhairt faoin íomhá óg nua atá 

ag an Ghaeilge sa 21ú haois, “Particularly, I mean the female presenters on TG4 are 

extremely attractive (ag gáire), wherever they’re getting them!” Ba mhinic a luaitear an 

pointe céanna agus TG4 á phlé ag iriseoirí, mar shampla deir Frank McNally (2006) gurb 

ionann láithreoirí TG4 agus Tír na nÓg na craoltóireachta. 

 

Na Múinteoirí 

Mheas na tuismitheoirí agus na múinteoirí gur éirigh le TG4 íomhá cooler den teanga i measc 

an dream óg agus go bhfuil íomhá nua-aimseartha ag an Ghaeilge sa lá atá inniu ann mar 

thoradh ar san. Dúirt múinteoir amháin, “Tá siad tar éis a bheith an-chliste maidir leis an 

réimse aoise atá acu. Tá go leor daoine cool ann. Tá an-chuid cláracha do pháistí ann. Tá 

glúin ag teacht anois cuimhnigh atá tar éis a bheith tógtha ar cartoons TG4. Ciallaíonn sé sin 

go gcaithfidh go mbeidh éifeacht éigin aige sin ar an rud, éifeacht dearfach déarfainn.” 

D’aithin na múinteoirí mar a d’aithin na daltaí go mbíonn dhá híomhá i measc an phobail ach 

go bhfuil sé ag athrú ó cheann diúltach go ceann dearfach. Mar a mhínigh múinteoir amháin: 

 

I suppose go bhfuil muid go léir cosúil le Leprechauns nó rud éigin (ag gáire)! Níl 

fhios agam. B’fhéidir go bhfuil muid an-like old-fashioned. Anois má féachann sibh ar 

na newsreaders ar TG4 agus fiú amháin Gráinne Seoige agus Dáithí Ó Sé agus 

Bláthnaid-go léir óg agus dathúil agus ag labhairt Gaoluinn ar an teilifís … agus Hector 

agus Des Bishop … cooler … mar go bhfuil daoine mar sin timpeall, Seán Óg Ó 

hAilpín. Na daoine sin go léir timpeall ag déanamh iarracht. 

 

Luaigh múinteoir eile réaltaí na teilifíse freisin nuair a d’aithin sé an tionchar dearfach a bhí 

acu ar mheon daoine óga i leith na teanga, “Is dóigh liom de bharr (le béim) de bharr anois go 

bhfuil na réaltaí, na personalities seo anois i mbéal an phobail atá tógtha leis an nGaoluinn 

agus atá bainteach leis an teanga, caithfidh go gcabhraíonn sé sin leis”. Léiríonn torthaí an 

taighde gur ábhar leanúnach é an t-aitheantas a bhíonn ag athrú de shíor.  

 

 Conclúid 

D’aithin na daltaí, na hiar-scoláirí, na tuismitheoirí agus na múinteoirí a ghlac páirt sa 

staidéar taighde seo gur tháinig athrú ar íomhá na Gaeilge le roinnt blianta anuas agus leag 

siad béim ar thábhacht bunú TG4 san athrú intinne seo. Is cosúil go bhfuil íomhá fhaiseanta 
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óg TG4 ag lonnú na Gaeilge go dearfach agus mar thoradh ar seo measann rannpháirtithe an 

staidéir go mbeidh a gcuid aitheantais féin mar Ghaeilgeoirí á lonnú go dearfach freisin. Is fiú 

cuimhneamh ar fhocail Wenger (1998) a deir go sainmhínímid sinn féin ón áit ina rabhamar 

agus ón áit ina bhfuilimid ag dul. Mar san, is ‘ruthag’ í an Ghaeilge ina mbíonn gluaiseacht 

leanúnach i gceist. Baineann sí leis an am atá thart, atá ann faoi láthair agus leis an am atá le 

teacht. Is léir go dtuigeann déagóirí dátheangacha i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois gur 

cheanglaíodh an Ghaeilge le sean-shaol traidisiúnta na tíre fadó ach go bhfuil aitheantas nua-

aimseartha aici faoi láthair agus teastaíonn uathu an nasc seo le saol comhaimseartha 

faiseanta na tíre a choimeád amach anseo ionas go lonnófar iad go dearfach mar dhaoine 

dátheangacha.      

 

5.3.2 Íomhá na Gaeltachta 

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Is suimiúil gur mheas na rannpháirtithe go bhfuil aitheantas nua ag an Ghaeilge i sochaí 

comhaimseartha na hÉireann ach go bhfuil íomhá seanaimseartha fós ann de na Gaeltachtaí. 

Cheap formhór na ndaltaí go bhfuil meas ag muintir na hÉireann ar an teanga i láthair na 

huaire agus go bhfuil suim ag an gcuid is mó acu sa Ghaeilge fiú mura bhféidir leo í a 

labhairt. Dar leis na daltaí, áfach, tá íomhá shean-aimseartha de na ceantair Ghaeltachta ag 

roinnt den bpobal fós toisc go bhfuil siad suite faoin tuath cois farraige i gceantair iargúlta. 

Mar a dúirt dalta T3 i mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta: 

 

Yeah ceapaim go bhfuil saghas meoin ó go rud seanfhaiseanta é an Ghaeltacht like nach 

bhfuil … uaireanta just bíonn ionadh orm, bíonn siad á rá (athraíonn sí a guth) “ó, níor 

cheapas go raibh teilifís nó rudaí mar san!’ Táimid i 2010! Bíonn daoine mar san agus 

just glacann tú leis agus leanann tú ar aghaidh.  

 

Mhínigh an dalta céanna go mbíonn íomhá tharraingteach ag tíortha thar lear agus dá bharr 

san, éiríonn leo daoine óga a mhealladh chuig a dteangacha. Dar léi, a mhalairt a tharlaíonn 

don Ghaeilge: 

 

Yeah déarfainn go meallann sé like nuair a chuimhníonn tú ar an bhFrainc, cuimhníonn 

tú ar daoine dathúil agus an cultúr like éagsúil atá acu agus an faisean agus an chathair 

agus an bia agus tá gach rud go hálainn agus Francach toisc go bhfuil sé thar lear agus 

níl aithne againn air. Ach yeah san Ghaeltacht níl aon rud spreagúil ann do dhaoine. 

Cuimhníonn tú air tá sé cois farraige, cad atá ann? Is gnáth-daoine cosúil linn féin ach 
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go bhfuil teanga difriúil acu … dá mbeadh seans ag daoine an Ghaoluinn a roghnú 

b’fhéidir go mbeadh siad níos dearfach. 

 

Cruthaíonn an staidéar seo go raibh an ceart ag Hopkins (2010) béim a chur ar an tábhacht a 

bhaineann le suíomh i gcruthú aitheantais daoine óga. Is léir ón méid a bhí le rá ag na 

rannpháirtithe go mbíonn tionchar láidir ag suíomh faoi leith ar aitheantais dhaoine óga agus 

go bhfeidhmíonn áit mar chomhartha aitheantais tábhachtach freisin. Tagraíonn Cronin 

(2005:44) don ábhar seo agus an Ghaeltacht á phlé aige nuair a deir sé, “Is é buntuiscint na 

héiceolaíochta teanga ná go bhfuil nasc bunúsach ann idir teanga agus timpeallacht”. Mar 

san, tá dlúth-cheangal idir an Ghaeilge agus na Gaeltachtaí.  

 

Míníonn Cronin (2005:45) go bhfeádfadh an nasc seo droch-íomhá a chruthú den teanga sa 

21ú haois, “más ionann an Ghaeltacht agus an Ghaeilge i súile an phobail agus má tá siad ag 

cúngú gan stad de réir figiúirí na fíorGhaeltachta, tig leo siúd atá naimhdeach don teanga a rá 

go bhfuil deireadh leis an teanga agus nach labhraítear í a thuilleadh”. Tháinig an meon seo 

anuas sna hagallaimh nuair a rinne cúpla dalta i scoil an staidéir cháis tagairt do chúrsaí 

airgid. Dúirt siad go mothaíonn siad uaireanta go gceapann lucht na Galltachta gur cur amú 

airgid é an t-airgead a chaitheamh ar an nGaeilge agus ar na Gaeltachtaí. Cheap dalta (T1) 

Gaeltachta áirithe gur chuma leis an bpobal faoin teanga nó faoin Ghaeltacht, “Ní féidir a 

cheilt go ceapann roinnt mhaith daoine gur díomailt airgid í an Ghaoluinn agus go háirithe an 

Ghaeltacht”. Déanann Cronin (2005:51) tagairt d’ábhar an airgid seo nuair a deir sé gur fuath 

leis an eite dheis nuair a thacaíonn an Stát leis an teanga is laige mar gur dóigh leo gur cur 

amú airgid atá ann. Luann sé an méid a scríobh an t-iriseoir Kevin Myers thar na blianta agus 

é ag gearán faoin méid airgid a chaitear ar an Ghaeilge (Cronin, 2005:51).  

 

Is suimiúil go bhfuil go gceapann na rannpháirtithe go bhfuil an meon seo fós le feiscint i 

measc roinnt de phobal na Galltachta sa lá atá inniu ann. Mhínigh dalta (T2) amháin i mbliain 

6 go gceapann sé go mothaíonn roinnt de phobal na tíre nach fiú airgead a chaitheamh ar 

theanga a bhaineann leis an sean-shaol, “Is dóigh liom an meon atá ag na daoine a cheapann 

gur cur amú é ná ní fheiceann said an úsáid atá le seana theanga”. Is suimiúil gur dalta a 

d’fhreastail ar Ghaelscoil dá bhunscolaíocht agus a tógadh i dteaghlach lán-Bhéarla sa 

Ghalltacht a dúirt an ráiteas seo toisc go luíonn sé le réasún go mbeadh tuiscint mhaith aige ar 

dhearcadh mhuintir na Galltachta i leith na Gaeilge. Thug sé le tuiscint go bhfuil dhá mheon 
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éagsúil ag muintir na hÉireann i leith na teanga agus na ceantair ina labhraítear í, “Saghas dhá 

leibhéal ann. Daoine go bhfuil meas acu don Ghaoluinn agus daoine gur chuma leo”.  

 

Is fiú súil a chaitheamh ar an gcur síos a rinne na daltaí san agallamh grúpa ar an íomhá atá 

ag muintir na Galltachta den Ghaeltacht: 

 

(T: An Taighdeoir; 

Máire: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Áine: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Máirín: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Micheál: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Rónán: Dalta T2, Gaelscoil; 

Niall: Dalta T2, Bunscoil Bhéarla.) 

 

Taighdeoir: Tá roinnt Éireannaigh nach raibh in aon Ghaeltacht. Cén íomhá atá 

acu den Ghaeltacht an dóigh libh? 

Máire: Seanfhaiseanta. 

Áine: Tá sé iargúlta. 

Niall: Is dóigh liom go bhfuil an íomhá ar na Gaeltachtaí saghas ag athrú mar go 

bhfuil like tá taithí ag daoine óga air agus tá sé níos like nua-aimseartha. 

Taighdeoir: An dóigh libh go bhfuil an íomhá san ag athrú? 

Máire: Tá sé ag tosú ag athrú ach … 

 

Déanann Ó Danachair (1969:120) cur síos ar an íomhá dhiúltach a bhíodh ag muintir na 

Galltachta i leith na nGaeltachtaí nuair a deir sé gur cheap Éireannaigh go raibh an 

Ghaeltacht mar aon leis an modh traidisiúnta saoil “old-fashioned, poor, unworthy”. De 

dheasca san, tarraingíodh droch-íomhá den Ghaeilge freisin. Ach léiríonn na rannpháirtithe 

san agallamh grúpa agus i scoil an staidéir cháis go ginearálta go mbíonn dhá dhearcadh le 

feisicnt i measc an phobail in Éirinn sa 21ú haois. Dar leo, bíonn daoine áirithe ag caitheamh 

anuas orthu mar go síleann siad nach bhfuil mórán airgid acu. Ach a mhalairt ar fad a 

cheapann céatadán eile a shíleann go mbíonn muintir na Gaeltachta ag caitheamh anuas orthu 

mar Bhéarlóirí. Caitheann rannpháirtithe an agallaimh ghrúpa solas ar an ábhar spéisiúil seo: 

 

Áine: Uaireanta ceapaim go mbíonn saghas íomhá ag daoine ar dhaoine le 

Gaoluinn go mbíonn siad níos ardnósach, go mbíonn muidne saghas ag caitheamh 

anuas orthu ar dhaoine eile nach mbíonn Gaoluinn acu san. 

Taighdeoir: Go bhfuil an buntáiste san ann? 

Áine: Yeah go bhfuil an dá thaobh ann. Tá daoine ag caitheamh anuas ,“Ó, níl 

sibh cosúil linne, tá sibh difriúil”. Ach bíonn daoine eile ann a bhíonn saghas éad 

orthu ag rá “Ó, tá siad san ardnósach”. 
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Rónán: Sin ceann de na híomhánna is láidre i (ainm an bhaile is cóngaraí). 

Ceapann siad go bhfuil daoine ón (ainm na Gaeltachta) an-ardnósach agus nuair 

a deireann tú … 

Féachann Áine air le hionadh agus cuma mhí-shásta uirthi.   

Rónán: No not gach duine! 

Taighdeoir: Taispeánann sé an dá thaobh go mbíonn tuairimí difriúla ag daoine 

nach ea? 

Rónán: Yeah. 

Máire: Yeah. 

Rónán: Agus nuair a deirim go dtéim ar scoil sa (ainm na Gaeltachta) like 

ceapann siad … cuireann siad ceisteanna orm “An mbíonn gach duine snobby 

amuigh ansin?” agus like … nach ndéanann? (féachann sé ar Niall). 

Niall: Yeah like fiú nuair like ní raibh aithne agam ar aon duine anseo agus bhí 

gach aoinne sa bhaile mór á rá “Ó, na (leasainm Béarla a ghlaoitear ar lucht na 

Gaeltachta)” like snobby.  

Taighdeoir: Gur pobal éagsúil iad? 

Niall: Yeah like ní mheascann like an dá phobal le chéile. 

Máire: Ach meascann. 

Niall: Ní dóigh liom like go meascann mar ba chóir dóibh a bheith a mheascadh. 

Rónán: Yeah. Tá grúpaí éagsúla. 

Taighdeoir: Sa scoil? 

Rónán: Eh nílim chun dul isteach ansin! 

Taighdeoir: Idir an baile mór agus an Ghaeltacht? 

Rónán: No sa (ainm na Gaeltachta) é féin. Tá grúpaí, tá daoine éagsúla go bhfuil 

an-ardnósach. 

Máirín: Tá daoine ardnósach gach áit! Ní féidir leat é sin a rá. 

Rónán: Tá difríocht idir grúpa amháin sa (ainm na Gaeltachta) agus grúpaí eile. 

Máirín: Tá sé sin mar an gcéanna gach áit. 

 

Measann na daltaí dátheangacha go mbaineann baill den bpobal úsáid as an teanga mar uirlis 

(Vygotsky, 1978) agus mar ‘artifact’ (Holland et al., 1998) chun aitheantais a cainteoirí a 

lonnú. Measann Rónán agus Niall, an bheirt dalta Galltachta (T2) a tógadh i dteaghlaigh lán-

Bhéarla agus nár fhreastail ar bhunscoileanna Gaeltachta, gur féidir le Gaeilgeoirí áirithe 

úsáid a bhaint as an teanga chun iad féin a lonnú i seasamh atá níos cumhachtaí, níos 

tábhachtaí agus níos airde ná Béarlóirí. Cé nach aontaíonn na daltaí Gaeltachta leo go 

hiompraíonn siad féin mar san, admhaíonn dalta (T3) Gaeltachta amháin, Áine, go gcloiseann 

sí an tuairim seo ó mhuintir na Galltachta. Is sampla é seo de ‘figured worlds’ agus ‘fields of 

power’ (Holland et al., 1998) ina lonnaíonn baill áirithe de mhuintir na Galltachta agus de 

mhuintir na Gaeltachta iad féin le haitheantais a bhaineann le cumhacht, le stádas agus le 

pribhléid. Léiríonn torthaí an taighde an easpa tuisceana atá ag an dá phobal ar a chéile mar a 

thaispeánfar sa chéad roinn eile den gcaibidil maidir le cuairteoirí na hIdirbhliana.   
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Cuairteoirí na hIdirbhliana (T2) 

Cuireadh agallamh ar chuairteoirí na Galltachta ag tosach agus ag deireadh na scoilbhliana 

chun tuiscint a fháil ar na meonta éagsúla a bhí acu i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta sular 

tháinig siad go dtí an scoil agus tar éis dóibh seal a chaitheamh inti. Mhínigh dalta amháin an 

pictiúr a bhí aici féin den Ghaeltacht sular tháinig sí:  

 

Áit an-rural … agus like you know a lán ainmhithe agus feirmeoirí (ag gáire) … 

Cheap mé go raibh a lán cnoic agus a lán bó agus tá a lán bó (ag gáire) ach níl sé ró-

chosúil leis an íomhá a bhí i mo cheann. Nuair a tháinig mé anseo don chéad uair ní 

raibh sé go dona. Cheap mé go raibh gach teach ar an feirm agus go raibh an carr 

aosta agus tractóir.  

 

Léirigh an cúigear cuairteoir Idirbhliana go mbíodh íomhá tuaithe is feirmeoireachta acu de 

na Gaeltachtaí agus gurb é seo an íomhá atá ag déagóirí na Galltachta de na Gaeltachtaí, mar 

shampla: 

 

Tá na Gaeltachtaí faoin tuath. Níl aon Ghaeltacht i lár an chathair agus mar sin faoin 

tuath tá a lán feirmeoirí faoin tuath agus sin an chúis go bhfuil Gaoluinn le feirmeoirí 

… Like tá sé an rud faoi a cheap mé roimh teacht anseo. Tá siad ag caint Gaeilge an t-

am ar fad agus text Gaeilge. Cheap … tá sé like in the middle of nowhere agus tá 

feirmeoir ag gach áit agus just culchies (ag gáire) … Tá sé saghas in the middle of 

nowhere but tá like rudaí le déanamh agus tá em community níos fearr agus tá fhios ag 

gach duine ar gach duine … em tá gach duine an-dheas agus níl aon trioblóid mór. 

 

Is léir ó ráitis na ndaltaí go ndéanann déagóirí catagóiriú agus breithiúnas ar dhéagóirí a 

bhaineann le grúpaí sóisialta atá éagsúil uathu féin. Léiríonn na samplaí seo ó na 

rannpháirtithe pointe Jenkins (2008) go ndéanann daoine catagóiriú ar a chéile an t-am ar fad 

agus go mbíonn ár sainmhínithe ar ár gcuid aitheantais féin bunaithe ar ár sainmhínithe ar 

dhaoine eile agus a mhalairt. Bhain na daltaí Galltachta úsáid as suíomh na Gaeltachta chun 

cur síos a dhéanamh ar phobal na Gaeilge go ginearálta. Bhí an íomhá a bhí acu de na daltaí 

Gaeltachta bunaithe ar shuíomh na gceantar Gaeltachta go ginearálta. Tacaíonn torthaí an 

taighde seo le torthaí taighde Louriero-Rodríguez (2008) go lonnaíonn déagóirí a chéile 

bunaithe ar an teanga a labhraíonn siad agus ar an gceantar ina labhraíonn siad an teanga san. 

Baineann rannpháirtithe Louriero-Rodríguez (2008:74-75) úsáid as an téarma 

‘ghanán’/‘redneck’ chun cur síos a dhéanamh ar dhaoine a labhraíonn Gailísis ar nós an 

téarma ‘culchies’ do mhuintir na Gaeltachta . 
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Ní hamháin gur bhain an íomhá a bhí ag na daltaí Galltachta den Ghaeltacht leis an tuath, leis 

an bhfeirmeoireacht is leis an iargúltacht ach chuir cuid de na daltaí Galltachta béim ar 

chúrsaí airgid freisin mar a luadh in agallamh na ndaltaí Gaeltachta níos luaithe. Chuir beirt 

dalta Idirbhliana in iúl sa dara agallamh a cuireadh orthu ag deireadh na scoilbhliana go raibh 

ionadh orthu go raibh foirgneamh breá nua-aimseartha ag an scoil Ghaeltachta. Is léir nach 

rabhadar ag súil lena leithéid agus chuireadar é i gcodarsnacht lena bhfoirgnimh scoile sa 

Ghalltacht, mar shampla: 

 

Like even an seomra agus gach rud … like tá mo scoil sa bhaile like an-sean agus tá sé 

like nua agus gach rud anseo … (ionadh le feiscint ar a haghaidh). Yeah ceapaim like 

ní bheidh aoinne (le béim) sa (ainm na Gaeltachta), tá sé just cuairteoirí agus nuair a 

chonaic mé duine ceapaim beidh gach duine just feirmeoir agus kind of culchie! 

 

Is léir nár cheapadar go mbeadh cuma an airgid ar an scoil nó ar an gceantar Gaeltachta. Is 

cosúil go rabhadar ag súil le sean-fhoirgneamh scoile faoi mar a léiríodh sa litríocht, 

“Bhailíomar go léir isteach i dtigh na scoile, cró beag mímhaisiúil a raibh an fliuchras ag 

teacht anuas ar na ballaí agus gach ní bog tais ann” (Myles na gCopaleen, 1941:24). Is cosúil 

go bhfuil rian den shean-mheon fós le feiceáil i measc ógánaigh na Galltachta. Bhí an tuairim 

chéanna ag cuairteoir Galltachta eile. Mhínigh sí go gcuireann an t-airgead a chaitear ar na 

ceantair Ghaeltachta déistin ar mhuintir na Galltachta: 

 

Taighdeoir: Nuair a bhíonn sa bhaile an gcloiseann tú riamh daoine ag gearán nó ag 

caint faoin Ghaeltacht nó faoin airgead a chaitear sa Ghaeltacht? 

Dalta: Ó, mo Dhaid (ag gáire) ar fad! Ó, is aoibhinn leis an Ghaeltacht, is aoibhinn leis 

(ainm na Gaeltachta) ach is fuath leis an airgead atá caite istigh anseo. Like bhí sé ag 

cloisint like fuair an scoil seo scoil nua le like there’s what (líon na ndaltaí sa scoil) 

istigh anseo agus tá míle daltaí i mo scoil agus ní fhaigheann siad airgead ar bith you 

know aon rud níl TVs, níl aon well tá siad ag fáil iad ach in comparison níl aon rudaí ar 

fáil i gcóir scoil chomh (le béim) mór. Like tá solar panels ag beagnach gach tigh anseo 

agus níl an airgead ag na daoine. 

Taighdeoir: Conas a bhraitheann daoine faoi sin, an dóigh leat? 

Dalta: Like bhí even cara liom tá sí ocht déag, tá sí sa … she’s in sixth year anois ach tá 

sí ana now independent agus bhí sí á rá an t-am ar fad ach is fuath léi an idea of an 

Ghaeltacht ag fáil airgid and she’s like 18. 

Taighdeoir: Cad a cheapann tusa? 

Dalta: Em níl sé féaráilte ach tá siad ag fáil é, that’s it, ní féidir leat aon rud a 

dhéanamh. 

Taighdeoir: An gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach airgead a chaitheamh ar an 

Ghaeltacht chun an teanga a choimeád beo? 

Dalta: Níl fhios agam. Like cad a bhfuil an airgead ag déanamh? 

Taighdeoir: Cad a cheapann tú féin? 
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Dalta: Like ní féachaim aon rud difriúil idir an Ghaeltacht agus it doesn’t look that 

different, you know ní féachann sé go bhfuil a lán airgid caite. 

Taighdeoir: An mbraitheann tú riamh go bhfuil deighilt idir muintir na Gaeltachta agus 

muintir na tíre? 

Dalta: Yeah saghas, tá saghas kind of brick wall idir na dhá, ní féidir leis caint. 

Taighdeoir: Conas go bhfuil siad difriúil an dóigh leat? 

Dalta: Em … ceapaim na daoine as other parts níl siad ag fáil an airgead céanna. Is 

saghas éad you know, táimid anseo gan airgead agus tá siad ag fáil airgead for nothing. 

 

Tá an-chuid eolais le fáil ón bpíosa thuas faoi mheon déagóra Galltachta i leith na Gaeilge, na 

Gaeltachta agus Gaeilgeoirí tar éis di scoilbhliain a chaitheamh i gceantar Gaeltachta. I 

dtosach báire, léiríonn sí go mbíonn an ghráin dearg ag muintir na Galltachta, ar nós a hathair 

féin agus cara léi ar an Ghaeltacht de dheasca an méid airgid a chaitear ar na ceantair 

Ghaeltachta. Bhí contrárthacht le feisicnt sa mhéid a ndúirt sí faoin scoil Ghaeltachta. 

D’admhaigh sí go raibh ionadh uirthi go raibh foirgneamh chomh iontach ag scoil 

Ghaeltachta agus go bhfuil ‘solar panels’ ar fhormhór na dtithe sa Ghaeltacht ach ansin dúirt 

sí nach dtuigeann sí cad air a chaitear an t-airgead a thugtar do mhuintir na Gaeltachta agus 

nach mbíonn tionchar an airgid seo le feiscint sa cheantar. Dar léi, tá íomhá sean-aimseartha 

ag ógánaigh na Galltachta den Ghaeltacht, “Yeah (ag gáire) pháirceanna glasa em caora, you 

know Aran jumpers (ag gáire) rudaí mar sin. Agus sean agus like you know gan siopa agus 

gach rud.” B’fhéidir go raibh sí ag súil le tithe beaga bochta mar a bhí sa chur síos 

searbhasach a thug Myles na gCopaleen (1941:14) dúinn fadó: 

 

Bhí sé riamh de shíorchinniúint ag na fíor-Ghaeil a bheith ina gcónaí (más inchreidte na 

leabhair) i dtigh aolbhán in ascaill an ghleanna agus tú ag tabhairt an bhóthair soir, agus 

ní foláir nó gurb in é an t-axplinashin nach raibh aon dea-áitreabh agamsa nuair a 

shroich mé an saol seo, ach a mhalairt go fírinneach … 

 

Tharraing an dalta teorainn idir an Ghaeltacht agus an Ghalltacht nuair a dúirt sí go bhfuil 

falla idir an dá cheantair mar go mbronntar airgead ar cheantar amháin as ucht faic a 

dhéanamh, dar léi féin. Is é an rud atá suimiúil faoin agallamh seo ná go gcuireann sé in iúl 

dúinn go bhfuil íomhá bainteach le cúrsaí airgid fós ag roinnt daoine sa Ghalltacht. Is 

suntasach go bhfuil dearcadh a bhaineann le cúrsaí airgid fós ag daoine óga sa lá atá inniu 

ann faoi mar a bhíodh ann fadó. Is fiú smaoineamh go raibh an dalta seo tar éis scoilbhliana a 

chaitheamh i gceantar Gaeltachta. Bhí sí mar bhall den bpobal Gaelach trí páirtíocht i saol na 

scoile, an teaghlaigh lena d’fhan sí agus an cheantair. Ach is léir nár theastaigh uaithi a bheith 

mar bhall den bpobal seo mar gur shainmhínigh sí aitheantas an phobail ar na difríochtaí agus 

na rudaí nach bhfuil comónta idir é agus an pobal lena mbaineann sí féin. Mar a deir Wenger 
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(1998) bíonn aitheantas i gcleachtas i gcónaí mar idirghníomhú idir an saol áitiúil agus an 

saol domhanda.           

 

Na hIar-scolairí 

Bhí na hiar-scoláirí ar aon fhocal leis na daltaí go bhfuil meon measctha ag pobal na hÉireann 

i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta, “Meon measctha, suim ag roinnt daoine, agus 

neamhshuim agus íomhá sean-aimseartha ag daoine eile”. Chuir iar-scoláire amháin béim ar 

an bpointe a bhí ag daltaí na Gaeltachta nach mbíonn aithne cheart ag muintir na Galltachta 

orthu, “Ní thaitníonn sé liom an tslí go gceapann daoine nach bhfuil muintir na Gaeltachta 

suas chun dáta le rudaí nua-aimseartha agus go bhfuilimid ar fad ag cónaí faoin tuath i tighín 

srl. Is droch-cheangal é sin i mo thuairim”.   

 

Na Tuismitheoirí 

Tháinig íomhá an airgid a cheanglaítear le ceantair is le muintir na Gaeltachta anuas sna 

hagallaimh leis na tuismitheoirí freisin. Dúirt tuismitheoir dalta T3 i mbliain 6 a 

d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta go gceapann sé féin go mbíodh pobal na 

Galltachta diúltach i leith na Gaeltachta mar go mbíodh deontais ar fáil dóibh do thógáil 

tithe agus trealamh feirmeoireachta: 

 

Some of the negativity towards the Irish language in the Gaeltacht areas would have 

been grant support for stuff that happened in Gaeltachts whether it would have been 

housing extensions or putting in new windows or outside toilets. Maybe you’re too 

young for that but I’m not (ag gáire)! There were grants for farm machinery and that 

type of thing. People outside the area get this image, ‘Oh, Jesus! They all have their 

hand out!’ That was another source of resentment towards the Gaeltachts in general 

that they were freeloaders. ‘For what?’, essentially. There was a certain element of that 

there. 

 

Mhínigh tuismitheoir dalta T1 i mbliain 4 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta gur féidir léi 

an meon nua dearfach seo atá ag muintir na hÉireann i leith na Gaeilge, na Gaeltachta agus 

Gaeilgeoirí a fheiscint go rialta anois i gcontrárthacht le blianta ó shin nuair a chloiseann 

tuismitheoirí eile í ag labhairt as Gaeilge lena páistí sa Ghalltacht: 

 

Nuair a bhíodh na páistí agam i siopaí agus bheinn ag labhairt leo, ‘ná bain de sin’ nó 

‘suigh isteach’ nó pé rud. Bheadh daoine á rá, ‘Is that Irish you’re speaking?’ (athrú 

gutha a léiríonn ionadh) agus bheadh ionadh, uimhir a haon, bheadh ionadh an 

domhain orthu agus sa dara áit ní raibh an tuiscint acu. Bhíodar á rá, ‘I couldn’t even 

say two words. How do they understand that (le béim) much?’ Bheinn á rá, ‘Well, how 
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do German children understand German?’ Bhí mé ag iarraidh é a mhíniú mar sin. 

‘Yeah, I suppose when you think about it.’ Thar na blianta cím go bhfuil daoine, ‘Oh 

God, my children are going to a Gaelscoil too’. Tá sé tar éis athrú. Tá meon difriúil … 

cím go bhfuil sé ann.  

 

Is cosúil ón bpíosa seo go mbíonn meas ag roinnt den bpobal Galltachta anois ar lucht na 

Gaeilge nuair a chloistear iad ag labhairt na Gaeilge. Ní hamháin san ach d’fhéadfá a rá go 

mbíonn siad ag iarraidh a bheith mar bhaill den bpobal Gaelach nuair a dhéanann siad 

iarracht a chur in iúl do mhuintir na Gaeltachta go bhfreastalaíonn a bpáistí ar scoileanna lán-

Ghaeilge freisin. Tá cosúlacht idir an sampla thuas agus an méid a bhí le rá ag roinnt de na 

daltaí agus iar-scoláirí a mhínigh go mothaíonn siad go mbíonn níos mó measa ag 

Éireannaigh eile orthu toisc gur Ghaeilgeoirí is ea iad. Léirigh na tuismitheoirí go léir go 

mothaíonn siad féin go bhfuil íomhá nua ag ógánaigh na tíre i leith na Gaeilge ná mar a bhí 

acu féin ar scoil. Tháinig an nasc idir an teanga agus an timpeallacht a phléitear sa litríocht 

(Cronin, 2005) ar ábhair teangacha is aitheantais anuas arís in agallamh na dtuismitheoirí. 

Rinne formhór na dtuismitheoirí a ghlac páirt sa staidéar tagairtí don dhírbheathaisnéis Peig 

(1936). Is léir go raibh tionchar ollmhór ag dírbheathaisnéis Pheig Sayers orthu mar go han-

mhinic a rinne na tuismitheoirí tagairtí don droch-íomhá a tharraing an leabhar den Ghaeilge, 

de Ghaeilgeoirí agus den Gaeltacht, dar leo féin. Mhínigh na tuismitheoirí gur chruthaigh an 

leabhar droch-phictiúr den Ghaeltacht. Dar leo, ba é an toradh a bhí ar seo ná gur cruthaíodh 

íomhá dhiúltach ghruama den Ghaeilge freisin. Mar a dúirt tuismitheoir dalta T2 i mbliain a 6 

a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta:  

 

God I don’t know Peig (athraíonn a guth agus a dreach gnúise). I did Peig for my 

Leaving and looking back on it, I suppose it was enough to put anybody off (ag gáire)! 

It was a really hard novel to try and read. Jesus! (ligeann sí osna aisti). I found it 

incredibly hard. I think that sticks in an awful lot of people’s minds (ag gáire). I think 

some of them still have a very kind of em maybe old-fashioned image of it. I don’t know 

why I think that but I think that they do. The bean an tís and … very rural. 

 

Is léir go smaoiníonn roinnt mhaith de phobal na hÉireann ar dírbheathaisnéis Pheig nuair a 

smaoiníonn siad ar an Ghaeilge. Níor chuir na tuismitheoirí an locht ar an leabhar Peig é féin 

amháin agus ar an gcóras oideachais agus ar na modhanna múinte a baineadh úsáid as fadó 

chun an teanga a mhúineadh do dhaltaí scoile. Mar a mhínigh tuismitheoir dalta T1 i mbliain 

5 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta: 
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… múinteoirí a bhí á mbualadh agus á mbrú ar an teanga. Tá sé tábhachtach do lucht 

curaclaim chomh maith é a dhéanamh níos nua-aimsearthaí. Caithfidh tú a bheith nua-

aimseartha. Caithfidh tú athrú leis an saol. Tá an saol ag athrú. Caithfidh siad a aithint 

nach bhfuil siad ag dul siar sa stair má théann siad isteach go dtí an rang Gaeilge, bídís 

líofa nó ná bídís líofa. Caithfidh siad a aithint gur féidir leo a bheith ag plé le ríomhairí 

agus Twitters agus iad sin go léir trí Ghaoluinn chomh maith le Béarla. 

 

Bhain roinnt de na tuismitheoirí úsáid as foclóir a bhaineann le brú agus pionós corpartha 

agus iad ag déanamh cur síos ar mhúineadh na Gaeilge fadó, mar shampla, dúirt tuismitheoir 

dalta (T1) Gaeltachta go gcloiseann sí tuismitheoirí eile á rá, “ ‘Oh, bloody Irish san shoved 

down our throats.’ An córas oideachais, an tslí ina raibh sé anseo just go raibh sé brúite ar 

daoine agus níor chabhraigh sé.” Tá rian de fhocail an tuismitheora seo le cloisint i ndráma le 

Dermot Bolger (1992) a bhí bunaithe ar fhoireann sacair na hÉireann. Luaitear 

dírbheathaisnéis Pheig nuair a dhéanann Bolger cur síos ar na hÉireannaigh thar lear agus 

gurb é an tréimhse seo an chéad uair gur mhothaíodar gur bhaineadar leis an íomhá a 

chruthaigh an fhoireann d’Éire, rud nár éirigh le Peig (1936) nó múineadh na Gaeilge a 

dhéanamh sa chóras oideachais. Luaigh tuismitheoir dalta Galltachta (T2) gur ceanglaíodh an 

teanga le pionós, “It was drilled into us. If we didn’t do something right, we were slapped and 

that was it. There was no enjoyment in it.” I gcontrárthacht leis an íomhá nua-aimseartha atá 

ag an teanga i láthair na huaire, dar leis na tuismitheoirí, chruthaigh curaclam na Gaeilge 

íomhá sean-aimseartha den teanga. Mar a mhínigh tuismitheoir dalta (T3) Gaeltachta: 

 

I’m gone from it a while but the curriculum it wasn’t sexy (ag gáire)! Máirtín Ó 

Direáin, the poets from the Aran Islands and all this which I’m sure were all great 

people in their own right but there was no connection between the young sixteen, 

seventeen year old and these people who were from a different era essentially.  

 

Bhí múinteoir ar aon fhocal leis an tuismitheoir thuas nuair a rinne sí cur síos ar an mbearna a 

mhothaigh sí idir litríocht na Gaeilge agus a saol féin mar dhalta scoile. Mheas sí go 

dtarraingíonn an litríocht pictiúr den gcultúr lena mbaineann sí agus nár éirigh le litríocht na 

Gaeilge íomhá dhearfach mhealltach a chruthú den Ghaeilge do dhaltaí scoile fadó. Dar léi, 

bhí an litríocht, “dorcha, inaccessible, dense, thick”. Is suimiúil gur luaigh dalta (T1) 

Gaeltachta ainm Pheig Sayers freisin agus í ag déanamh cur síos ar mheon déagóirí na 

Galltachta i leith na Gaeltachta, “Is dóigh liom go bhfuil meon acu óna tuismitheoirí nó ón 

teilifís nó rud éigin go bhfuil gach rud mar say Peig Sayers agus gach rud leadránach agus níl 

gach rud mar san. Tá rudaí difriúla.” Is cosúil gur chruthaigh an litríocht a múineadh sna 
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scoileanna íomhá dhiúltach de theanga a bhain leis an sean-shaol; saol nár bhain leis na daltaí 

a bhí á staidéar sna ranganna.  

 

Mhínigh na tuismitheoirí go raibh íomhá dhorcha dhiúltach den Ghaeltacht ag roinnt de 

mhuintir na Galltachta mar gur cheanglaíodh an bhochtaineacht leis an teanga. Téann an 

dearcadh seo siar sa stair. Mar a deir Moore (2012:58), “Despite the Gaelic League’s trojan 

efforts, most people still connected Irish with poverty and social inferiority”. Mhínigh 

tuismitheoir Gaeltachta (T3) go mbíodh meon ag pobal na hÉireann go raibh an Béarla ag 

teastáil uait chun céim in airde a bheith agat sa saol. Dúirt sí gur léiríodh an dearcadh seo di 

nuair a phós sí fear ón nGaeltacht: 

 

Dúirt mé lena athair lá, “cén chúis nach mbíonn sibh ag caint Gaoluinn cé go bhfuil an 

Ghaoluinn chomh flúirseach agat?” “It’s the poor man’s language”, a dúirt sé liom an t-

am san. B’shin an meon a bhí ag gach duine mórthimpeall mar caithfidh tú dul ar 

aghaidh sa saol caithfidh tú Béarla deas a bheith agat.  

 

Thug tuismitheoir dalta T1 i mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta sampla den 

sean-mheon seo nuair a mhínigh sí go roghnaigh muintir na Gaeltachta an Béarla a labhairt 

lena bpáistí ionas go mbeadh deiseanna fostaíochta níos fearr acu sa thodhchaí:  

 

Bhí mé ag déanamh cúrsa le déanaí agus bhí muintir (ainm Gaeltachta eile) ann agus 

bhíodar san timpeall an aois céanna liomsa. Bhíodar á rá, ‘An dtuigeann sibh, nuair a 

bhíomar óg, labhair mo thuismitheoirí Gaoluinn lena chéile ach labhair siad Béarla leis 

an gclann’. Toisc nuair a bhíodar san (le béim) níos óige bhí orthu san imeacht go 

Sasana agus áiteanna eile chun dul ag obair agus ní raibh aon Bhéarla acu. So shíl siad 

gur mí-bhuntáiste a bheadh ann dá mbeidís ag labhairt Gaoluinn.  

 

Rinne cúpla tuismitheoir T1 agus T3 tagairt don deontas a bhronntar ar theaghlaigh a thógann 

a gclanna trí mheán na Gaeilge. Dar leo, bhí droch-íomhá ag baint leis an deontas seo mar gur 

shíl muintir na Galltachta go mbíodh Gaeilge á labhairt acu chun airgead a fháil nó go 

mbronnadh airgead orthu toisc go rabhadar bocht. Mar a mhínigh tuismitheoir (T1) amháin:   

 

Bheidís á rá, ‘Ó, tá sibhse bocht but fuair sibh an deontas’. Like bhí tú ag labhairt na 

Gaoluinne chun an deich bpunt a bhí ann, chun an deich bpunt san a fháil. Dúirt bean 

liom anois agus bhí Gaoluinn álainn ag an gclann ar fad, just togha na Gaoluinne agus 

dúirt sí go ndúirt bean é sin léi lá amháin, ‘Ó, tá sibhse ag labhairt Gaoluinn má tá sibh 

bocht chun an deich bpunt a fháil’. So bhí an saghas meoin ann. Bhain sé le bochtannas. 

Bhí tú ag labhairt Gaoluinn chun an t-airgead a fháil. 
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Léirítear torthaí an taighde dúinn gur chas lucht na Gaeilge a ndroim ar an teanga mar gur 

cruthaíodh íomhá mhealltach tharraingteach de theanga an Bhéarla a bhí go hiomlán i 

gcontrárthacht leis an íomhá a bhí ag an Ghaeilge. Mar a mhíníonn Ó Danachair (1969:120), 

“Inevitably the Irish language became associated with penury, drudgery and backwardness, 

and English, by contrast, with wealth, ease and advancement, and just as inevitably the 

abandonment of Irish and the adoption of English seemed a necessary step on the road to 

better things”. Is suntasach gur a mhalairt a dhéanann tuismitheoirí anois sa 21ú haois mar go 

gcuireann siad a bpáistí chuig scoileanna lán-Ghaeilge mar go gceapann siad go mbeidh 

buntáiste breise ag a bpáistí má bhíonn an Ghaeilge acu agus iad ag cur isteach ar phoist. 

Pléifear an meon seo sa chéad roinn eile.  

 

Na Múinteoirí 

Tháinig ábhar an airgid anuas in agallamh na múinteoirí freisin. Is suimiúil gur luaigh 

múinteoir amháin cúrsaí airgid i gcomhthéacs an fhoirgnimh scoile mar a luaigh duine de na 

cuairteoirí Idirbhliana. Thug sí le tuiscint nach mbíodh meas ag roinnt den bpobal ar an scoil 

Ghaeltachta toisc raibh foirgneamh na scoile “galánta” go leor fadó ach go bhfuil athrú meoin 

ann anois ó a tógadh an foirgneamh nua. Is suimiúil gur luaigh cúpla múinteoir go bhfuil 

íomhá nua ag baint le scoileanna lán-Ghaeilge sa Ghalltacht mar atá ag an nGaeilge sa lá atá 

inniu ann. Mhínigh siad gur íomhá an saibhris atá ag na scoileanna i láthair na huaire. Tháinig 

an t-ábhar seo anuas in agallamh amháin nuair a bhí an múinteoir ag labhairt faoi na 

cúiseanna go roghnaíonn tuismitheoirí scoileanna lán-Ghaeilge dá bpáistí: 

 

Múinteoir: … Ba chóir go mbeadh sé normálta … nach é go rud speisialta (le béim) … 

go rud nádúrtha atá ann seachas rud a bhaineann le hairgead nó saibhreas nó rud éigin 

mar sin. 

Taighdeoir: An measann tú go bhfuil íomhá ardnósach ag scoileanna lán-Ghaeilge? 

Múinteoir: Go háirithe sna cathracha agus na bunscoileanna ach go háirithe cinnte. 

Taighdeoir: An bhfuil an íomhá fós ann? 

Múinteoir: Ceapaim go bhfuil an íomhá sin ag imeacht b’fhéidir go bhfuil sé fós i 

gcathair Bhaile Átha Cliath … go bhfuil an íomhá ann go mbaineann siad le hairgead 

(ag gáire). 

Taighdeoir: Cén fáth go bhfuil an íomhá san ann? 

Múinteoir: Is dócha gur amhlaidh go bhfuil na tuismitheoirí san ag iarraidh … ag lorg 

an rud is fearr dá daltaí … dá gcuid paistí agus gur daltaí iad a bheidh ag dul ar aghaidh 

go dtí an tríú leibhéal ar aon nós … bheadh an rud céanna ag tarlú dá mbeadh siad ag 

dul go dtí scoil Bhéarla ar aon nós. 
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Cuireann an múinteoir béim ar na scoileanna lán-Ghaeilge sna cathracha agus ní luann sí go 

bhfuil an íomhá seo ag baint leis na scoileanna Gaeltachta. Tháinig an t-ábhar seo anuas in 

agallaimh na ndaltaí agus san agallamh grúpa freisin nuair a dúirt na daltaí go mbíonn íomhá 

ardnósach ag scoileanna lán-Ghaeilge uaireanta i measc an phobail. Luaigh múinteoir eile go 

bhfuil íomhá an airgid ag na scoileanna seo sa lá atá inniu ann: 

 

Tá sé le feiceáil, ní bhíonn is dócha em is dócha gur daoine sórt le hairgead éigin atá ag 

dul ag na scoileanna Gaelacha ar an mórchuid. Níl mórán bochtannas sna scoileanna 

Gaelacha i gcomparáid le roinnt scoileanna Béarla le roinnt blianta anuas ceapaim (ag 

gáire) … in áiteanna áirithe déarfainn é lasmuigh den Ghaeltacht ach go háirithe. 

Timpeall ar an gceantar seo ní dóigh liom é. Is dócha sin an difir idir Gaelscoil agus 

scoil Ghaeltachta is difir mór é … téann na daoine nach bhfuil an méid céanna airgid 

acu is dócha … Daoine le níos mó oideachais agus de bharr sin níos mó airgid, 

postanna níos fearr … agus bíonn tuiscint difriúil acu faoi. Féachann siad go bhfuil 

buntáistí ann dá bpáistí má sheolann siad ag an scoil Ghaelach iad. 

 

Mhínigh múinteoir eile go mbíonn íomhá steiréitipiciúil ardnósach ag scoileanna lán-

Ghaeilge, “Ceapaim tá saghas meon ag daoine mar gheall ar Ghaelscoileanna. Bíonn daoine 

ag déanamh iarracht kind of saghas áit … gur rud éigin … níl an Ghaeilge agam air ach … 

elitism”. Léirigh cuid de na daltaí go mbíonn an íomhá seo ag daoine sa Ghalltacht mar nach 

bhfuil aon chur amach acu ar na scoileanna seo. Ní hamháin san ach dúirt roinnt de na daltaí 

Gaeltachta go gcuireann déagóirí na Galltachta ina leith go bhfuil siad ardnósach agus go 

mbíonn siad féin ag caitheamh anuas ar lucht an Bhéarla toisc nach bhfuil an teanga ar a dtoil 

acu. Mar a mhínigh dalta Gaeltachta, “Deireann siad liom go bhfuil mé stuck-up mar go 

bhfuil mé sa scoil seo … níl fiú aithne acu orm ach deirtear go bhfuil an scoil ... tá nósanna 

ard againn … Níl fhios agam really ach is dóigh liom ceapann siad go bhfuilimid iargúlta nó 

rud éigin agus just coimeádann siad dúinn féin agus arís stuck-up agus rudaí mar san.” 

Taispeánann torthaí an taighde go mbaintear úsáid as an teanga chun aitheantais na ndaoine a 

bhíonn á labhairt a lonnú. Taispeánann torthaí an staidéir seo go mbaineann baill de phobal 

na hÉireann úsáid as íomhá an airgid chun daoine eile agus na grúpaí ina bhfuil siad ina 

mbaill, a lonnú go sóisialta. Is sampla é seo de ‘fields of power’ Holland et al. (1998) ina 

lonnaíonn daoine iad féin le haitheantais a bhaineann le cumhacht, le stádas agus le pribhléid. 

Baintear úsáid as ‘artifact’ cultúrtha na teanga sa chás seo chun daoine a lonnú.   

 

Iarradh ar na múinteoirí labhairt faoin dearcadh a cheapann siad a bhíonn ag na daltaí 

Galltachta a chaitheann an Idirbhliain sa scoil gach bliain. Dúirt gach múinteoir go dtaitníonn 

ceantar na Gaeltachta leo mar go ndeir na daltaí leo ag deireadh na scoilbhliana gur 
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bhaineadar sár-thaitneamh as an tréimhse a chaitheadar sa Ghaeltacht. Tá cosúlacht idir an 

toradh seo agus na tuairimí dhearfacha a léirigh na rannpháirtithe Galltachta a chaith tréimhse 

sa Ghaeltacht i dtaighde a rinne Nic Ghiolla Phádraig (2001:280). Dar leis na múinteoirí, 

osclaítear súile na ndéagóirí i dtaobh na Gaeilge agus na Gaeltachta mar go dtaispeántar 

dóibh gur teanga bheo í a labhraítear go laethúil. Mar a dúirt múinteoir amháin: 

 

Deir siad (le béim) linn go dtaitníonn sé leo agus cuireann sé sin ionadh orm uaireanta. 

Is dócha go dtuigeann siad go bhfuilimid chomh éagsúil leis an béim a chuirimid … Is 

dócha go dtuigeann siad anois don chéad uair riamh go bhfuil daoine ann ag 

marachtaint le Gaoluinn. Sin oscailt súile don chuid is mó acu san. Baineann said leis 

an cultúr mid-Atlantach seo atá ins na cathracha móra. Agus don chuid is mó ní bheidís 

ag bualadh le treibh (le béim, ag gáire) cosúil linn in aon chor. Is oscailt súil dóibh … 

An chéad lá nuair a thagann siad isteach, na súile móra orthu nuair a airíonn siad sinn 

ag spoutáil i nGaoluinn. Ní thuigeann said go bhfuil a leithéid ann nuair a fheiceann 

said go dtuigeann (le béim) na páistí gach dá bhfuil á rá againn.  

 

Baineann an múinteoir seo úsáid as an ainmfhocal ‘treibh’ agus í ag déanamh cur síos ar 

mhuintir na Gaeltachta. Bhain Cronin (2005:9) úsáid as an téarma céanna ach chun cur síos a 

dhéanamh ar Ghaeilgeoirí na cathrach nuair a dúirt sé, “taobh amuigh de ghréasáin ar leith is 

treibh dofheicthe iad, lucht labhartha na Gaeilge”. Dar leis, is ‘treibh’ iad an grúpa sóisialta 

seo atá ina mionlach i gcathracha na hÉireann. Dar leis an múinteoir, is ‘treibh’ iad 

Gaeilgeoirí na Gaeltachta nach mbíonn muintir na cathracha i dteagmháil leis de ghnáth. Shíl 

an múinteoir seo gur grúpa éagsúil é pobal na Gaeltachta i gcontrárthacht le pobal na 

Galltachta. Tagann teoiric Wenger (1998) anuas anseo go mbaineann aitheantas le 

ballraíocht, páirtíocht agus muintearas. Baineann lucht na Gaeilge le pobal Gaelach ina bhfuil 

teanga agus cultúr dúchasach na tíre fós beo. Is suimiúil gur bhain dalta T2 a d’fhreastail ar 

bhunscoil Bhéarla úsáid as an bhfocal ‘breed’ agus é ag míniú an pictiúr a bhí aige de 

mhuintir na Gaeltachta nuair a tháinig sé go dtí an scoil don gcéad bhabhta. Rinne cúpla dalta 

a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta tagairtí do théarmaí ar nós ‘aliens’ agus ‘freaks’ nuair 

a bhíodar ag iarraidh cur síos a dhéanamh ar an meon a bhíonn ag ógánaigh na Galltachta i 

leith déagóirí na Gaeltachta, dar leo féin. Mar a mhínigh dalta Gaeltachta (T1) i mbliain 5:  

 

Uaireanta ceapann siad nach bhfuil Béarla agam agus díreach smaoiním i nGaoluinn … 

is duine mé, tá saol agam (ardaíonn sí a guth)! Ceapann siad Béarla amháin, ní 

dhéanaimid aon rud eile … just fanaimid anseo … is áit é a bhfuil daoine ann, not just 

robots (le béim)! Tuigeann muid an domhan (ag gáire).  
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Shíl múinteoir eile go gceapann pobal na Galltachta gur “daoine aisteacha” iad uaireanta. Is 

cosúil go mbraitheann na daltaí agus roinnt de na múinteoirí go bhfuil tuiscint faoi leith i 

measc an phobail gur dream éagsúil is ea iad toisc go bhfuil an Ghaeilge acu. Tá ráitis na 

ndaltaí ar aon fhocal leis an méid a deir Fennell (2004:26) nuair a admhaíonn sí gur mhinic a 

mhothaigh sí mar ‘freak’ agus í ag labhairt as Gaeilge sa chathair, “I didn’t want to be seen as 

a freak for speaking this ‘dead language’ as I had often felt while studying and living in 

Dublin”. Dúirt na daltaí Gaeltachta a ghlac páirt sa taighde seo go gceapann siad go dtagann 

athrú intinne ar dhaoine óga na Galltachta nuair a chaitheann siad tréimhse leo sa Ghaeltacht 

ar nós daltaí na hIdirbhliana agus léirítear dóibh go n-aithníonn na cuairteoirí go bhfuil 

muintir na Gaeltachta difriúil ach i slí dearfach mar go bhfuil rud breise acu. Is cosúil gur 

mhothaigh na rannpháirtithe go sainmhíníonn muintir na Galltachta iad mar ghrúpa sóisialta 

atá difriúil uathu féin. Is léir ó thorthaí an taighde go dtuigeann déagóirí na Gaeltachta go 

lonnaíonn déagóirí na Galltachta iad mar dhaoine ‘éagsúla’. Léirítear teoiric Wenger (1998) 

anseo go sainmhínímid sinn féin tríd an rud atá comónta agus nach bhfuil comónta. Ní 

hamháin san ach lonnaíonn déagóirí na Gaeltachta iad féin trí an meon a bhíonn ag lucht na 

Galltachta ina leith. Mar a deir Cronin agus Ó Cuilleanáin (2003:20), “We discover our own 

identity by seeing ourselves mirrored in other people’s eyes, and in our own. The self 

emerges from the discovery of the otherness within the self”.  

 

 Conclúid 

Is léir ó thorthaí an taighde go bhfuil aitheantas solúbtha, ilsraitheach agus ilaistrithe ag an 

Ghaeltacht in Éirinn sa 21ú haois. Seasann an Ghaeltacht do neart rudaí éagsúla idir dearfach 

is diúltach, nua-aimseartha is seanaimseartha, saibhir is bocht. Taispeánann ráitis na ndaltaí 

go gceapann siad go mbraitheann íomhá na Gaeltachta ar dhearcadh is seasamh an duine 

aonair i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta. Mar a léirigh dalta T3 i mbliain 6 a d’fhreastail 

ar bhunscoil Ghaeltachta: 

 

Tá sé saghas éagsúil. Daoine áirithe ceapann siad gur daoine ardnósach iad nach 

labharfadh leo trí Bhéarla nó go bhfuil droch-smaoineamh acu ar daoine gan Gaoluinn 

atá ann. Uaireanta eile bíonn siad nach iontach an rud é go bhfuil siad ag labhairt trí 

Ghaoluinn ... like an saghas go daoine soineanta muid, go bhfuilimid inár dtír féin 

saghas. Agus just is rud éagsúil b’fhéidir, bhraithfeadh sé ar an duine a labhraíonn tú 

leis cad a cheapann siad.   
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5.3.3 Conclúid 

Déanann an roinn seo iniúchadh ar na slite a chruthaíonn agus a thógann déagóirí 

dátheangacha a gcuid aitheantais trí íomhá na Gaeilge, an Ghaeilgeora agus na Gaeltachta i 

bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois. Léiríonn torthaí an taighde go mothaíonn déagóirí na 

Gaeltachta go bhfuil íomhá agus aitheantas nua dearfach ag teanga na Gaeilge sa lá atá inniu 

ann agus aithníonn siad an ról lárnach a bhí ag TG4 san athrú seo. Ach ag an céanna, 

cuireann na déagóirí in iúl go bhfuil íomhá seanaimseartha ag roinnt de mhuintir na 

Galltachta fós i leith na Gaeltachta agus mar thoradh ar seo, tá íomhá bhocht sheanfhaiseanta 

acu de phobal na Gaeltachta freisin. Léiríonn na rannpháirtithe go mbaineann déagóirí na 

Galltachta úsáid as suíomh na Gaeltachta chun cur síos a dhéanamh ar mhuintir na Gaeilge go 

ginearálta. Ar an iomlán, mothaíonn na rannpháirtithe go bhfuil aitheantas nua ag an 

Ghaeilge i sochaí comhaimseartha na hÉireann ach go bhfuil íomhá sheanaimseartha fós ann 

de na Gaeltachtaí. 

 

 

5.4  Conclúid 

Díríonn mo thorthaí ar shaoil na ndéagóirí dátheangacha agus conas mar a chomh-

chruthaítear aitheantais trí gníomhaíochtaí na haisteoirí sa timpeallacht. Tarraingíonn a 

scéalta pictiúr de shaol an déagóra dátheangacha i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois. 

Cruthaíonn agus athchruthaíonn na déagóirí aitheantais dóibh féin agus do dhaoine eile trí 

idirghníomhaíocht idir an duine féin agus an tsochaí ina ndírítear ar ghnéithe de scaradh agus 

difríochtaí. Léiríonn rannpháirtithe an staidéir feasacht cultúrtha agus go bhfuil siad eolach ar 

na próisis a bhaineann le cruthú agus dearadh aitheantais i dtéarmaí scaradh agus difríochta. 

Tógtar grúpa eile sóisialta mar ghrúpa atá éagsúil uathu féin agus iad ag déanamh sainmhíniú 

ar a gcuid aitheantais féin mar dhéagóirí dátheangacha in Éirinn sa tsochaí comhaimseartha.  

Léiríonn torthaí an taighde go mbaintear úsáid as inscríbhinní ar nós an éide scoile chomh 

maith le héadaí pearsanta, cuma fhisiciúil agus canúint na ndéagóirí mar uirlisí chultúrtha 

agus mar shiombailí scartha. Bhain daltaí na Galltachta úsáid as éadaí chun cur síos a 

dhéanamh ar an íomhá sean-fhaiseanta a bhí acu den Ghaeltacht agus de mhuintir na 

Gaeltachta. Is léir nach raibh íomhá chruinn ag déagóirí na Gaeltachta nó ar dhéagóirí na 

Galltachta dá chéile sular chuir siad aithne ar a chéile. Taispeánann na torthaí gur mhothaigh 

tromlach na rannpháirtithe go raibh siad go léir cosúil lena chéile mar dhéagóirí tar éis dóibh 

scoilbhliain a chaitheamh i dteannta a chéile agus gurb é an t-aon difríocht a bhí eatarthu ná 
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go raibh níos mó Gaeilge ag déagóirí na Gaeltachta. Dá bharr san, léiríonn an t-eolas a 

bailíodh ó na daltaí gur ábhar neamhbhuan agus malartach é an t-aitheantas nach bhfuil 

socraithe agus a bhíonn de shíor ag athrú. Is léir gur uirlisí chultúrtha chumhachtacha iad 

éadaí agus smideadh i saol an déagóra sa 21ú haois. Bhain na déagóirí Galltachta úsáid as 

cúrsaí éadaigh agus smideadh chun déagóirí na Gaeltachta a lonnú mar dhaoine óga a bhí 

difriúil uathu féin. Thug na daltaí Galltachta le tuiscint go bhfuil pearsantacht agus aitheantas 

difriúil acu nuair a bhíonn siad sa bhaile i gcomhluadar a gcairde Galltachta ná mar a bhíonn 

acu sa cheantar Gaeltachta. Chuir dalta Galltachta amháin in iúl go raibh deighilt soiléir fós le 

feiceáil idir an dá ghrúpa sóisialta; déagóirí Gaeltachta agus déagóirí Galltachta na hÉireann 

sa 21ú haois.  

 

Taispeánann torthaí an staidéir seo go bhfuil meon áirithe fós i measc an phobail nach 

gceanglaíonn an Ghaeilge, ceantar na Gaeltachta nó muintir na Gaeltachta le hairgead nó le 

saibhreas. Ardaíonn an staidéar seo an pointe tábhachtach gur choincheap sealadach, 

leanúnach é an t-aitheantas a nochtann, a thógann agus a hathógann déagóirí dátheangacha in 

idirghníomhaíocht sóisialta. Taispeánann torthaí an taighde gur próiseas sóisialta é an t-

aitheantas. Léiríonn an taighde seo gurb ionann an éide scoile is an chanúint agus 

comharthóir agus go bhfeidhmíonn éadaí na ndaltaí Gaeltachta mar fhórsa inscríbhinn ina 

saoil. Tugadh aitheantas áirithe do dhaltaí na Gaeltachta a bhí bunaithe ar aitheantas na scoile 

is ar aitheantas an cheantair ina raibh an scoil suite. Léiríonn ráitis na ndaltaí gur minic a 

fheidhmíonn na comharthóirí seo chun steiréitíopaí a chruthú agus a hathchruthú a bhuaileann 

in aghaidh aitheantais na ndaltaí a ghlac páirt sa staidéar. 

 

Shíl tromlach mór de na rannpháirtithe go léir a ghlac páirt sa staidéar taighde go raibh 

difríocht idir Gaeilge na Gaeltachta agus Gaeilge na Galltachta. Léiríonn mo staidéar taighde 

go mbaineann teanga le suíomh tíreolaíochta ach go gceanglaíonn Éireannaigh óga 

dátheangacha canúintí na Gaeilge le suíomhanna uirbeacha agus tuaithe. Lonnaigh na daltaí 

Gaeltachta aitheantas an chainteora ar a gcanúint. Taispeánann torthaí mo thaighde gur shíl 

déagóirí na Gaeltachta go raibh caighdeán Gaeilge na ndéagóirí Galltachta ar leibhéal níos 

ísle ná iad féin. Léiríonn an taighde seo nach náire ach bród a mhothaíonn déagóirí na 

Gaeltachta in Éirinn sa 21ú haois as Gaeilge na Gaeltachta, Gaeilge a muintir agus a gcuid 

Gaeilge féin. Is léir ó ráitis na ndaltaí go ndéanann déagóirí catagóiriú agus breithiúnas ar 

dhéagóirí a bhaineann le grúpaí sóisialta atá éagsúil uathu féin. Bhain na daltaí Galltachta 

úsáid as suíomh na Gaeltachta chun cur síos a dhéanamh ar phobal na Gaeilge go ginearálta. 
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Mheas na rannpháirtithe go bhfuil aitheantas nua ag an Ghaeilge i sochaí comhaimseartha na 

hÉireann ach go bhfuil íomhá seanaimseartha fós ann de na Gaeltachtaí. Aithníonn na daltaí 

an tionchar a bhí ag bunú TG4 ar íomhá na Gaeilge mar gur chabhraigh cuid de na cláir 

teilifíse a chraoltar chomh maith lena láithreoirí óga dathúla chun íomhá óg nua-aimseartha a 

chruthú den teanga. Léiríonn torthaí an taighde nádúr solúbtha an aitheantais nuair a 

thaispeánann na rannpháirithe go gceapann siad féin go bhfuil íomhá sean-fhaiseanta fós ag 

pobal na Galltachta de shuíomh na Gaeltachta atá bunaithe ar an sean-shaol fadó. Pléifear 

coincheap an aitheantais ar leibhéal níos doimhne sa chéad chaibidil eile ina díreofar ar na 

slite a mhothaíonn na déagóirí dátheangacha mar Éireannaigh óga sa 21ú haois. 
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Caibidil 6 

 

 

 

“Tá an Ghaeilge mar aitheantas do mhuintir na hÉireann … ár stampa a 

chur ar an saol” 

(An Ghaeilge, An tÉireannachas agus An Cultúr). 

 

 

 

 

 

There is nothing as strange as feeling a complete stranger in your own 

land because you speak your own language 

 

(Ó Mianáin, 2004:113). 
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6.1 Réamhrá 

Leanann an chaibidil seo ar aghaidh ón gcaibdil dheireanach ina tugadh tuiscint don léitheoir 

ar thuairimí na ndéagóirí Gaeltachta agus Galltachta i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta. 

Díríonn Caibidil 6 isteach ar mheonta na ndéagóirí maidir le haitheantas náisiúnta na tíre. 

Bogann an ceamara isteach ar mhothúcháin agus ar luachanna na ndéagóirí. Déanann an 

chaibidil seo scrúdú ar an eolas a bailíodh ó na rannpháirtithe faoin a gcuid aitheantais mar 

Éireannaigh óga dátheangacha ar leibhéal níos doimhne. Iarradh ar na daltaí dátheangacha 

cur síos a dhéanamh ar na slite a mhothaíonn siad féin mar Éireannaigh óga. Déantar 

iniúchadh ar na bealaí a chruthaíonn siad a gcuid aitheantais féin mar Éireannaigh agus na 

hócáidí a mhothaíonn siad mar ‘Fíor Éireannaigh’. Scrúdaítear an sainmhíniú atá acu féin ar 

‘Éireannach’ agus an íomhá idirnáisiúnta a mheasann siad atá ag an tír is ag muintir na tíre sa 

21ú haois. Díríonn an chaibidil seo freisin ar an nasc idir teanga na Gaeilge agus cultúr na 

hÉireann. Féachtar ar an mbéim a chuireann rannpháirtithe an staidéir ar an gceangal idir 

teanga dhúchais na tíre agus cúrsaí spóirt agus a gcuid aitheantais náisiúnta á phlé acu.   

 

6.2 Aitheantas Náisiúnta 

Díríonn an staidéar seo ar dhéagóirí dátheangacha atá gafa le próiseas dúshlánach de chruthú 

an aitheantais. Taispeánann an litríocht ar choincheap an aitheantais go mbaineann sé le dhá 

rud - cosúlacht agus difríocht. Tá an bhéim a chuireann Gubbins agus Holt (2002) ar 

‘otherness’ i sainmhíniú an aitheantais le feiscint san eolas a bailíodh sa staidéar taighde seo 

mar gur tharraing na rannpháirtithe teorainn idir féin agus daoine eile ina gcur síos ar a gcuid 

aitheantais féin. Rinne na daltaí Gaeltachta chomh maith leis na daltaí Galltachta, cuairteoirí 

na hIdirbhliana, tagairt don grúpa teanga nach bhfuil siad féin mar bhaill de mar ghrúpa 

sóisialta atá ‘difriúil’ uathu. Léiríonn torthaí an staidéir go mbaineann aitheantas leis an 

tuiscint atá ag daoine orthu féin agus ar dhaoine eile agus a mhalairt mar a dúirt Jenkins 

(2004). Tháinig coincheapa an lonnú agus aitheantais lonnaithe anuas le linn an staidéir seo. 

Deir Holland et al. (1998) go lonnaítear aitheantais trí pháirtíocht i ndomhan le dearadh, 

struchtúir, bac agus féidearthachtaí áirithe. Lonnaigh formhór na rannpháirtithe iad féin mar 

Éireannaigh dátheangacha trí Éireannaigh aonteangacha a lonnú mar ghrúpa atá difriúil uathu 

féin. Rinne siad cur síos orthu féin mar Éireannaigh i gcomhthéacs a gcuid aitheantais mar 

dhéagóirí Gaeltachta is mar chainteoirí Gaeilge atá mar bhaill de ghrúpa sóisialta faoi leith i 

bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois.  
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6.2.1 Mar Éireannaigh 

 

An Ceistneoir Náisiúnta 

Is léir ó Fhigiúr 6.1 gur mhothaigh dhá thriain (66%) de na rannpháirtithe bródúil, mhothaigh 

15% dearfach agus mhothaigh 8% sásta gur Éireannaigh ab ea iad. Mar san, thug 90% de na 

rannpháirtithe freagraí deimhneacha ar an gceist seo. Chuir 6% de na daltaí Gaeltachta is 

Gaelscoile in iúl go mothaíonn siad mar an gcéanna le gach náisiúntacht eile. Níor mhothaigh 

ach 1% acu náirithe gur Éireannaigh ab ea iad, fad is a bhraith 2% mí-shásta mar 

Éireannaigh.   

 

Figiúr 6.1: Freagraí na ndaltaí ar an gceist ‘Conas a bhraitheann tú mar Éireannach?’ 

 

 

Ba léir ó na torthaí gur mhothaigh tromlach na ndaltaí a d’fhreagair an ceistneoir náisiúnta 

dearfach agus áthasach mar Éireannaigh. Mhínigh roinnt acu go bhfuil siad bródúil as an 

Ghaeilge, as a dtír, as muintir na hÉireann, as an traidisiún, as an gcultúr saibhir agus as stair 

is oidhreacht na tíre, mar shampla, “Braithim bródúil a bheith mar Éireannach mar tá sé mar 

pháirt do mo fhéiniúlacht. Tá cáil ar Éireannaigh ar fud an domhan agus tá mé an-bhródúil as 

sin agus as ár gcultúr agus stair”. Rinne cúpla dalta tagairt do thréithe na tíre agus iad ag 

míniú na cúiseanna go dtaitníonn an tír leo, mar shampla, neamhspleáchas agus stair na tíre, 

cultúr agus spiorad faoi leith againn chomh maith le pobal deas, cairdiúil agus flaithiúil, mar 

shampla, “Tá mé bródúil mar Éireannach mar is tír atá neamhspleách agus atá ár teanga fhéin 
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again agus atá an-cairdiúl le daoine nua a thagann isteach in ár tír is tá muid an-fháiltiúl i 

gcónaí”. 

 

Thaispeáin dalta amháin láidreacht a bhróid nuair a dúirt sé, “Tá mé an-bhródúil go bhfuair 

mé an deis cónaí agus foghlaim in Éireann. Ní féidir liom saol a shamhlú in aon tír eile. Sea 

táim sásta le bheith mar Éireannach”. Is suimiúil gur dalta Gaelscoile ab ea an rannpháirtí a 

scríobh ceann de na freagraí is dearfaí agus is bródúla nuair a thuigfeá gurb as an Ghearmáin 

dá athair, gur tógadh a mháthair le Béarla agus go labhraíonn siad Gearmáinis “an t-am ar fad 

sa bhaile”. Ba léir go raibh nasc idir an teanga agus a gcuid aitheantais mar Éireannaigh do na 

daltaí seo, mar shampla, “Sílim gur chuireann teanga na Gaeilge leis an bhród toisc gur 

tugann sé aitheantas dar leith don tír”, “braithim Éireannach tríd an bealach a labhraím an 

teanga agus an bród atá agam dó” agus “Braithim bródúil, is breá liom bheith i mo 

Éireannach mar tá ár teanga féin againn. Tá ár féiniúlacht féin againn”. Chuir dalta amháin in 

iúl go mothaíonn sé mar “leath-Éireannach” toisc nach rugadh é in Éirinn, “Táim ó Sasana so 

nílim ach leath Éireannach”. Is suimiúil nach ndúirt sé gur Sasanach ab ea é cé gur rugadh é i 

Sasana ach is dócha go mothaíonn sé mar “leath-Éireannach” toisc go raibh cónaí air in 

Éirinn.  

 

Mhothaigh 15.4% dearfach mar Éireannaigh. Mhínigh siad go mbraitheann siad “go maith” 

nó “go hiontach” gur Éireannaigh ab ea iad, mar shampla, “Is breá liom gur Éireannach mé” 

agus “Taitníonn Éire go mór liom mar áit dúchais. Taitníonn na daoine agus an stair liom, 

chomh maith leis an gcultúr agus an ceol. Tá mé sásta bheith i mo Éireannach”. Dar le 8%, tá 

siad sásta gur Éireannaigh ab ea iad, mar shampla, “Táim sásta chun a bheith mar Éireannach 

mar go bhfuil meas ag an-chuid daoine timpeall an domhan ar Éireannaigh”. Mhothaigh 6.4% 

dóibh mar an gcéanna le gach náisiúntacht eile. Dar leo, ní dhéanann sé mórán difríochta 

dóibh gur Éireannaigh iad agus ní dhéanann siad aon mhachnamh ar a stádas mar 

Éireannaigh, mar shampla, “Tá mé cosúil le duine ar bith eile” agus “Ní feachaim difir idir 

mé féin mar Éireannach agus duine as tír thar lear, tá muid uilig mar an gcéanna agus ní 

scarann do tír dúchas é sin”.  

 

Níor mhothaigh ach 1% acu náirithe gur Éireannaigh ab ea iad, fad is a bhraith 2% mí-shásta 

mar Éireannaigh. Mhínigh na daltaí seo go raibh náire orthu de dheasca drochstaid 

eacnamaíochta na tíre ag an am, mar shampla, “..náire orm toisc an staid eacnamaíochta ina 

bhfuil an tír. Bródúil as mo chumas labhartha sa theanga ach ní go mór mar gheall ar an 
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saghas tíre a bhfuil muid ina gcónaí anois” agus “Anois tá náire orm toisc an staid 

eacnamaíochta ina bhfuil an tír, tá na polaiteoirí ag déanamh ceap magadh dúinn. Táim 

bródúil áfach, as mo chumas labhairt mo theanga”. Is suimiúil go raibh náire ar an bheirt acu 

mar gheall ar chúrsaí eacnamaíochta na tíre ach go raibh bród orthu as a gcuid Gaeilge. 

Léirigh cúpla dalta eile a mí-shástacht, mar shampla, “Is dóigh liom go mbeidh orm dul thar 

lear chun post a fháil”, “ … le déanaí tá sé ina praiseach” agus “ … tá sí i bpíosaí ar láthair na 

huaire”. Tugadh cúis eile don mhí-shástacht a mhothaíonn siad nuair a luadh an easpa 

Gaeilge a labhraítear in Éirinn, “Braithim mar bhfuil mé ag cónaí i tír gan anam mar tír gan 

teanga tír gan anam”. Nuair a rinneadh ath-chatagóiriú ar na freagraí go léir idir freagraí 

dearfacha agus diúltacha, ní raibh baint ag freagraí na ndaltaí ar an gceist seo le hinscne, 

teanga dhúchais na dtuismitheoirí, an saghas bunscoile nó an saghas iar-bhunscoile ar a 

fhreastlaíodh.  

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Iarradh ar na daltaí i scoil an staidéir cháis agus sna ceistneoirí náisiúnta cur síos a dhéanamh 

ar an slí a mhothaíonn siad mar Éireannaigh. Tacaíonn torthaí na gceistneoirí náisiúnta leis an 

eolas a bailíodh i scoil an staidéir cháis. Dúirt gach dalta sna hagallaimh i scoil an staidéir 

cháis gur mhothaigh siad bródúil mar Éireannaigh. Luaigh mionlach an-bheag de na daltaí 

drochstaid eacnamaíochta na tíre ina bhfreagraí sa scríbhneoireacht phearsanta mar a luaigh 

3% de rannpháirtithe an cheistneora náisiúnta. Cé go ndearna siad tagairt don gcúlú 

eacnamaíochta, thugadar le tuiscint go mothaíonn siad bródúil mar Éireannaigh fós. 

Thaispeáin dalta T3 amháin an tuairim seo nuair a scríobh sí, “Tá bród orm sa lá atá inniu ann 

a bheith mar Éireannach. Cé go bhfuil fadhbanna airgid sa tír, ní chuireann sé sin isteach orm. 

Is rud iontach a bheith mar Éireannach mar gheall ar an gcultúr éagsúil go bhfuil againn agus 

go dtagann gach éinne le chéile i gcomhair ócáidí éagsúla”. Dúirt na daltaí ar fad san 

agallamh grúpa go raibh bród orthu mar Éireannaigh ach luaigh dalta (T2) amháin gur 

mhothaigh sé, “Faoi stiúr an A.E. (ag gáire)”. Nuair a ceistíodh an grúpa faoin bpointe seo, 

dúirt an chúigear eile acu nár chuir cúrsaí eacnamaíochta isteach orthu toisc go bhfuil siad ag 

aois go bhfuil tuiscint acu ar an saol. Ní hamháin san ach dúirt cúpla dalta go mothaíonn siad 

níos bródúla anois ná mar a mhothaigh siad nuair a bhíodar níos óige.  

 

D’aithin na déagóirí dátheangacha gur shiombail í an Ghaeilge d’aitheantas na hÉireann mar 

a aithníonn an litríocht (Ó Murchú, 1970; Watson, 2003). Bhain na daltaí go léir úsáid as an 

teanga chun a gcuid aitheantais mar Éireannaigh a lonnú. Dúirt tromlach de na daltaí go 
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mothaíonn siad “éagsúil” agus “speisialta” toisc gur “fhíor Éireannnaigh” is ea iad. Dar le 

dalta T3 amháin, “Braithim éagsúil agus speisialta i slí maith mar Éireannach, tá an bhród 

orm mar Éireannach an t-am ar fad”. Dúirt roinnt mhaith de na daltaí seo go mbraitheann siad 

mar fhíor-Éireannaigh gach lá agus iad ag labhairt as Gaeilge, “Mothaím mar fhíor 

Éireannach gach lá agus mé ag labhairt trí Ghaeilge agus ag déanamh rudaí Gaelach cosúil le 

peil nó iomáint”. Dúirt cuid eile acu go mbraitheann siad mar san nuair a bhíonn siad ar scoil, 

mar a mhínigh dalta T3, “Mothaím mar fhíor Éireannach nuair atá mé ar scoil mar is scoil lán 

Gaelach é agus tá an scoil bródúil as sin”. Dúirt daltaí eile go mothaíonn siad mar fhíor 

Éireannaigh agus iad ag labhairt as Gaeilge agus iad lasmuigh den scoil nó thar lear. Dúirt 

dalta T3, “Tá bród orm gur Éireannach mé. Braithim saghas speisialta nuair a bím thar lear 

agus ceistíonn duine mé ‘an Éireannach thú?’ agus nuair a iarrann siad orm cúpla focal a 

míniú dóibh”. Chomh maith le san, braitheann siad mar Éireannaigh nuair a chaitheann said a 

gcuid éide scoile lasmuigh de cheantar na Gaeltachta, mar a thug dalta T2 le fios, “Mothaím 

mar fhíor Éireannach nuair a bhfuilim i mo éide scoile sa mbaile mór ag cabhrú leis an scoil 

ag caint leis na daoine as Gaeilge” agus nuair a bhíonn said ag obair trí mheán na Gaeilge.  

 

Na hIar-scoláirí 

Thug na hiar-scoláirí go léir freagraí dearfacha ar an gceist a bhain leis an slí a bhraitheann 

said mar Éireannaigh cé gur admhaigh triúr acu go raibh siad mí-shásta faoi staid na tíre ag 

an am a rinneadh an taighde. Mar a dúirt siad, “Pribhléideach agus rathúil as an caighdeán 

maireachtála agus an stádas atá againn ar fud an domhain. Míshásta faoi cuid des na 

hathruithe cultúrtha le déanaí.” agus “Mothaím sásta agus bródúil mar Éireannach, den chuid 

is mó. Ach uaireanta eile bíonn náire orm, go háirithe le déanaí na fadhbanna airgeadais.” 

Luaigh iar-scoláire eile an cultúr mar an chúis go bhfuil sí chomh bródúil, “Táim an-bhródúil 

mar Éireannach, is dóigh liom go bhfuil cultúr láidir, shuimiúil againn”. Chuir rannpháirtí 

eile béim ar theanga na Gaeilge agus í ag míniú an tslí a mhothaíonn sí mar Éireannach, 

“Braithim an-Éireannach díreach mar go bhfuil an Ghaelainn ar mo thoil agam agus go 

bhfuilim á úsáid gach lá, mar cé gur Béarla a labhraíonn an-chuid Éireannaigh, is í an 

Ghaelainn teanga na tíre”. Mhínigh beirt iar-scoláire go mothaíonn siad mar fhíor-

Éireannaigh nuair a bhíonn siad ag labhairt as Gaeilge, “Nuair atá mé ag baint úsáid as an 

teanga lenar tógadh mé”. Is suimiúil go ndúirt duine amháin go mbraitheann sé mar seo ní 

hamháin nuair a bhíonn sé ag labhairt as Gaeilge ach “…ag labhairt as Gaelainn, go háirithe i 

measc Éireannaigh eile”. 
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Na Tuismitheoirí 

Is léir go bhfuil cosúlachtaí idir freagraí na ndaltaí scoile agus freagraí na niar-scoláirí toisc 

gur léirigh formhór den dá ghrúpa go bhfuil siad bródúil mar Éireannaigh ach chomh maith le 

san thaispeáin mionlach dóibh a mí-shástacht le staid na tíre ag an am a bailíodh an taighde. 

Chuir tuismitheoir Gaeltachta (T3) béim ar an bpointe seo nuair a dúirt sé: 

 

It’s a funny time to be Irish at their age cause there’s a lot of negativity there about 

Ireland … the media … in the last few years the media have been in the ‘awful’ mode. 

Again young people who don’t have the experience of life, they buy that a little bit 

more. So like in terms of being proud of being Irish that’s hard to know. It’s a funny 

time. Children that age are impressionable.   

 

Iarradh ar thuismitheoirí na ndaltaí i scoil an staidéir cháis cur síos a dhéanamh ar an slí a 

mhothaíonn a bpáistí mar Éireannaigh. Dúirt gach tuismitheoir go raibh bród ar a bpáistí gurb 

as Éire dóibh. Mhínigh roinnt dóibh gur léiríodh seo dóibh nuair a bhí a bpáistí ar laethanta 

saoire thar lear nó i measc eachtrannaigh, mar shampla dúirt tuismitheoir dalta T3 i mbliain 6 

a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta: 

 

Tá fhios agam go bhfuil sé bródúil as an rud gur Éireannach é. Tá sé sásta a bheith as 

an tír seo. Now really má chuireann tú an cheist air (ag gáire) bheadh sé an-shuimiúil 

an freagra. But no tá fhios agam bhí sé sa Spáinn an bhliain seo caite agus sna Tall 

Ships níl fhios agam anyway bhuail sé le a lán daoine ó thíortha eile agus you know ag 

éisteacht leis bhí sé á rá “is Éireannach mé” agus bhí sé saghas … bhraith tú an rud. 

 

Thug tuismitheoir dalta T2 i mbliain 4 a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla agus ar bhunscoil 

Ghaeltachta le tuiscint go dtaispeánann a páiste di go bhfuil bród uirthi mar Éireannach i slite 

éagsúla cé nach rugadh í in Éirinn: 

 

Yes. Oh yes, yes, yes. Like different things like changing their passports … She said, ‘I 

want to have an Irish passport like my friends, I’m Irish, I’ve got an Irish accent, Mum’ 

… as far as she is concerned Ireland is her home now and she doesn’t want to live 

anywhere else. She classes Ireland as her home. 

 

Is suimiúil go ndúirt tuismitheoir dalta T1 i mbliain 4 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta 

agus a tógadh i dteaghlach lán-Ghaeilge, nach dóigh léi féin go dtuigeann a páiste an nasc idir 

teanga na Gaeilge agus a bheith i d’Éireannach go fóill toisc go bhfuil sí ró-óg fós, “Is dócha 

arís, tiocfaidh sé sin níos déanaí ach ní fós. Ní dóigh liom go bhfuil sí fiú tar éis an ceangal a 

dhéanamh as such.” Cé gurb í an Ghaeilge teanga dhúchais an pháiste, shíl a máthair go 
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dtagann an tuiscint seo agus an bród a mhothaíonn tú mar Éireannach le haois agus le 

haibíocht. Ba léir ó hagallamh a cuireadh ar thuismitheoir dalta T2 i mbliain 5 a d’fhreastail 

ar bhunscoil Bhéarla gur mheas sí go raibh nasc fíor-thábhachtach idir teanga dhúchais na tíre 

agus do náisiúntacht mar Éireannach. Mhínigh sí gurb í san an chúis gur theastaigh uaithi féin 

go bhfreastlódh a páiste ar scoil trí mheán na Gaeilge: 

 

I chose it for the language. We’re not local so it was a choice that I had travelled and I 

didn’t have Irish and I felt very much em … everybody thought we were English when 

we were travelling … so then I decided when I’d have children that she would have it. 

It was very frustrating for me (le béim) to be classed as English.  

 

Tháinig an tuairim seo anuas in agallamh na ndaltaí freisin nuair a mhínigh siad go gcasann  

Éireannaigh ar an nGaeilge agus iad thar lear chun a thaispeáint do dhaoine eile nach 

Sasanaigh iad agus go bhfuil a dteanga féin ag muintir na hÉireann. Tá cosúlacht idir an píosa 

thuas agus torthaí taighde a rinne Shenk (2008: 241) ar theanga na Spáinnise. Léirigh a 

taighde gur roghnaigh tuismitheoirí tumoideachas dátheangach dá bpáistí mar gur shíleadar 

go raibh dlúth-cheangal idir do theanga dhúchasach a úsáid agus d’aitheantas náisiúnta nó 

cultúrtha a chaomhnú, mar shampla: 

 

Quiero que ellos tengan sus raíces y sepan de donde vienen … Hay muchas gentes   

que vienen de (inaudible) y se olvidan de sus raíces y - y habian puro inglés. O que 

vienen de Europa y, se preocupan - claro es bien importante aprender inglés, pero es 

mucho más importante mantener su cultura. 

 

I want (my children) to have their roots and to know where they come from … There 

are a lot of people who come from (inaudible) and they forget their roots an - and they 

speak only English. Or they come from Europe and, they worry - of course it’s very 

important to learn English, but it’s much more important to maintain one’s culture. 

  

Léiríonn torthaí an taighde go gcothaíonn aitheantas náisiúnta nasc idir daoine agus 

cruthaíonn aitheantas teorainn idir ‘us’ agus ‘them’ faoi mar a leagann teorainn náisiúnta líne 

idir náisiúin éagsúla. Cuirtear tuairim Watson (2003:2) in iúl sa ráiteas an tuismitheora níos 

luaithe mar dúirt sé gur bunaíodh aitheantas náisiúnta na hÉireann ar an teorainn a mhair idir 

Éire agus Sasana ag tús na 20ú haoise, “Of central importance to that sense of identity was 

that the Irish were different from the British”. Feictear teoiric Wenger (1998) de bhallraíocht 

phobail anseo freisin mar go sainmhínímid sinn féin trí an rud atá comónta agus nach bhfuil 

comónta. Is léir ón staidéar seo go bhfuil an teorainn agus na difríochtaí seo tábhachtach do 

roinnt Éireannaigh fós sa 21ú haois.   
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Na Múinteoirí 

Cheap na múinteoirí ar fad go bhfuil na daltaí bródúil mar Éireannaigh ach nach dtuigeann 

siad go fóill ag an aois san an nasc daingean atá idir an Ghaeilge is an tír. Mar a mhínigh 

múinteoir amháin, “Em like leis na lads anseo ní dóigh liom go bhfuil siad ag smaoineamh 

mar gheall ar Éire nó Eoraip nó aon rud. Tá siad just ag smaoineamh like, ‘Disco next week!’, 

nó rud éigin mar sin. Níl aon real smaointí doimhne acu. Bhuel, sin an rud a bhraitheann mise 

anyway”. Thug múinteoirí na ndaltaí le tuiscint nár cheap siad go mbíonn sé de nós ag 

déagóirí machnamh a dhéanamh ar a n-aitheantas náisiúnta. Is fiú cuimhneamh ar an méid a 

deir Smith (1999:143) gurb é an t-aitheantas náisiúnta an t-aitheantas is bunúsaí atá ag an 

duine agus Watson (2003:128) a deir go léiríonn suirbhéanna agus daonáirimh le roinnt 

blianta anuas go bhfuil páirt tábhachtach ag an Ghaeilge fós i gcruthú aitheantais náisiúnta 

muintir na hÉireann (Watson, 2003:128). Aithníonn an litríocht (Casey, 2002; Scourfield et 

al., 2006;) tionchar na scoile ar thógáil aitheantais an pháiste. Bhí na daltaí a ghlac páirt sa 

staidéar seo ag freastal ar iar-bhunscoil Ghaeltachta i gceantar Gaeltachta. Dá bharr san, 

luíonn sé le réasún go mbeadh siad feasach faoin a gcuid aitheantais mar Éireannaigh agus 

iad mar bhaill de phobal mionlaigh a labhraíonn teanga dhúchasach na tíre. Ach dúirt 

múinteoirí eile chomh maith le cúpla tuismitheoir go mbeidh tuiscint níos fearr ag na daltaí ar 

a gcuid aitheantais mar Éireannaigh nuair a fhágann siad a gceantar dúchasach agus nuair a 

rachaidh siad thar lear. Dar leo, méadóidh an bród sin le taithí saoil, le dul in aois agus le 

taisteal. Mar a mhínigh beirt mhúinteoir: 

 

B’fhéidir nuair a rachaidh siad thar lear agus nuair a chloiseann siad na daoine sa tír 

eile ag caint ina dteanga féin. Ansin bíonn siad in ann an ceangal idir an teanga agus an 

tír a chur le chéile agus a rá, ‘Ó, is féidir linn caint trí Ghaoluinn lena chéile’. So sin rud 

speisialta do na hÉireannaigh. But nuair atá siad sa tír seo, ní dóigh liom go meascann 

said an dá rud le chéile. 

 

Ní dóigh liom féin murach go bhfuil siad tar éis an tír a fhágaint agus tar éis seal a 

chaitheamh lasmuigh den tír. Eh ní thuigim conas go mbeadh an meon san ag daoine 

óga, ‘Cad is brí le bheith i d’Éireannach?’ mar tá tú ag meascadh le Éireannaigh an t-

am ar fad. So caithfidh tú seasamh amuigh den mbosca agus féachaint isteach ar feadh 

píosa. 

 

Is fiú trácht a dhéanamh ar an easpa tuisceana a bhí ag na múinteoirí ar aitheantais na ndaltaí. 

Is léir ó thorthaí an taighde go raibh tuiscint dhomhain ag na daltaí ar a gcuid aitheantais mar 

Éireannaigh. Labhair siad go láidir agus go soiléir faoin tír, muintir na tíre, staid 

eacnamaíochta na tíre, íomhá na tíre thar lear, na siombail is na suaitheantais a sheasann don 
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tír chomh maith leis an nasc láidir a fheiceann siad idir teanga dhúchais na tíre agus 

d’aitheantas mar Éireannach. Is léir go raibh níos mó taithí saoil agus tuiscint níos doimhne 

acu ar a gcuid aitheantais mar Éireannaigh ná mar a mheas a múinteoirí agus fiú roinnt dá 

dtuismitheoirí.     

 

 Conclúid 

Léiríonn an roinn seo gur tháinig coincheapa an lonnú agus aitheantais lonnaithe anuas le linn 

an staidéir seo. Lonnaíonn formhór na ndéagóirí Gaeltachta iad féin mar Éireannaigh 

dátheangacha trí Éireannaigh aonteangacha a lonnú mar ghrúpa atá difriúil uathu féin. 

Déanann siad cur síos orthu féin mar Éireannaigh i gcomhthéacs a gcuid aitheantais mar 

dhéagóirí Gaeltachta is mar chainteoirí Gaeilge atá mar bhaill de ghrúpa sóisialta faoi leith i 

bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois. Tugann an staidéar le tuiscint go mbaineann déagóirí 

dátheangacha úsáid as teanga na Gaeilge chun iad féin a shainmhíniú mar Éireannaigh. Is léir 

ó thorthaí an staidéir go mothaíonn déagóirí dátheangacha dearfach, bródúil agus sásta mar 

Éireannaigh. Cothaíonn siad nasc daingean idir an Ghaeilge agus aitheantas náisiúnta na tíre. 

Ní hamháin san ach baineann siad úsáid as an teanga chun ‘Éireannach’ a shainmhíniú. 

Cuireann déagóirí dátheangacha an lae inniu tuairimí láidre in iúl maidir leis na tréithe atá ag 

teastáil ó hÉireannaigh sa 21ú haois.    

 

6.2.2 An tÉireannachas agus an Ghaeilge 

 

We are a truly mixed-up people. 

(Titley, 2004:22) 

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Cheap an chuid is mó de na daltaí i scoil an staidéir cháis go bhfuil íomhá dhearfach ag Éire i 

mbéal an phobail thar lear, go háirithe ag na Meiriceánaigh toisc go mbíonn siad á mhaíomh 

go bhfuil gaolta leo in Éirinn. Cheap roinnt mhaith acu go bhfuil íomhá dhraíochtúil agus 

sean-fhaiseanta uaireanta ag lucht Mheiriceá fós a bhaineann le Lepracán, seamróg agus 

gruaig rua. Mar a mhínigh dalta T1 amháin, “Tír ghlas gan aon like teilifís nó saol mar iad 

san agus Leprechauns agus rainbows … Is dóigh leo san go bhfuil muid san am den 

Famine”. Bhí na daltaí eile ar aon fhocal leis an dalta seo a dúirt go mbíonn ionadh ar 

eachtrannaigh nuair a thagann siad ar cuairt go hÉireann agus feiceann siad go raibh pictiúr 

mí-réadúil acu den tír, “go bhfuil daoine anseo agus carranna agus teilifís agus siopaí”. 



190 

 

Mhínigh formhór na ndaltaí go bhfuil Éire difriúil ó thíortha eile mar go bhfuil ár dteanga is 

ár gcultúr féin againn, mar shampla dúirt dalta T1, “Bhuel tá an cultúr mar amhránaíocht agus 

ceol agus an craic a bheith againn”. Luaigh mionlach de na daltaí an t-ól, go háirithe 

Guinness agus iad ag déanamh cur síos ar an íomhá atá ag an tír thar lear. Mheas dalta T2 i 

mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla go gcruthaítear íomhá dhiúltach de na 

hÉireannaigh a bhaineann le cúrsaí óil agus cúrsaí troda: 

 

Taighdeoir: Cad iad na siombail nó suaitheantais a sheasann d’Éire? 

Dalta: Like ní theastaíonn uaim a bheith diúltach ach tá deoch agus ól, tá siad (le béim). 

Like gach uair like na cláir teilifíse i Meiriceá gach rud ina bhfuil carachtar ó hÉire ann 

tá siad ar meisce nó rudaí. Agus chomh maith le san, ceaptar go bhfuil saghas … go 

bhfuileamar … cad é an focal? Ní féidir liom fiú smaoineamh air i mBéarla. Crosta 

saghas. 

Taighdeoir: Cantalach? 

Dalta: Yeah like … níl fhios agam just tá like fonn troda orainn. Like ní fhios agam cén 

chúis agus tá sé. 

 

Deir Erikson (1968) gurb é moladh Freud ná gan smaoineamh ar an aitheantas i dtéarmaí 

pearsanta amháin ach i dtéarmaí cultúrtha freisin. Leag na daltaí béim ar an ról lárnach atá ag 

an teanga agus ag an gcultúr i gcruthú aitheantais an Éireannaigh. Rinne siad tagairt don 

gcultúr Gaelach agus iad ag ainmniú na siombail is na suaitheantais a bhaineann le hÉire, mar 

shampla, “Ceol is dócha an ceol Gaelach, an alcól saghas an rince cé nach bhfuil gach éinne 

in ann rince. Agus just is dóigh liom na rudaí traidisiúnta atá curtha amach fúinn faoi an tír go 

bhfuil sé glas, go bhfuil farraige ann”. Bhí an tuairim chéanna ag na daltaí a ghlac páirt sa 

cheistneoir náisiúnta nuair a d’aontaigh díreach os cionn leath (52%) dóibh go hiomlán leis 

an ráiteas ‘Is siombail í an Ghaeilge de haitheantas na hÉireann’. Tacaíonn torthaí an taighde 

leis an litríocht a deir go mbaintear úsáid as teanga na Gaeilge mar shiombail d’Éireannachas 

(Watson, 2003). Shíl na daltaí i scoil an staidéir cháis go bhfuil íomhá dhearfach ag Éire ar an 

iomlán agus gur cine éagsúil sinn mar nach bhfuilimid chomh dáiríre le náisiúntachtaí eile, 

mar shampla, “Is saghas like an meon atá againn, like táimid … ceapaim go bhfuilimid níos 

bríomhaire agus níos fun saghas … go bhfuilimid níos spéisiúil ná na cine eile. Níl fhios 

agam, tá sé saghas stereotypical”. Dúirt dalta eile, “Em bhuel ceapaim féin níl Éire like 

chomh dáiríre le nó like dramaticiúil le Meiriceánaigh just like is cuma … tá spiorad like níos 

éasca like is cuma”.  

 

Is suimiúil go ndúirt mionlach beag de na daltaí nach maith leo a bheith ina Sasanach nuair a 

iarradh orthu a mhíniú conas mar a mhothaíonn siad mar Éireannach, mar shampla, “Bhuel 
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b’fhearr liom bheith i m’Éireannach ná i mo Shasanach ná aon rud eile (ag gáire) ... is cultúr 

éagsúil é na hÉireann nach bhfuil?” Is cosúil go sainmhíníonn roinnt déagóirí dátheangacha a 

gcuid aitheantais mar Éireannaigh i dtéarmaí an ruda nach iad. Tá nasc anseo idir an méid a 

deir Hall (1997) i leith an aitheantais nuair a mhíníonn sé go dtagann aitheantas chun cinn i 

dtéarmaí an duine eile. Sainmhíníonn daoine iad féin i dtéarmaí an ruda nach iad. 

Sainmhíníonn na daltaí Gaeltachta seo iad féin maidir le náisiúntachtaí nach mbaineann leo 

agus iad ag déanamh cur síos ar a náisiúntacht féin. Mar a chuir Watson (2008:66) in iúl, “to 

a large extent, Irishness was constructed in contrast with notions of Englishness”. Léirigh 

siad go raibh siad buíoch nárbh as Sasana dóibh. Is suimiúil go ndearna mionlach de na daltaí 

tagairt do Shasana agus cur síos á dhéanamh acu ar a gcuid aitheantais mar Éireannaigh.  

 

De réir Penuel agus Wertsch (1995), baineann aitheantas le “relational positions in the 

world” agus go bhfuil sé lonnaithe go cultúrtha is go stairiúla. Rinne rannpháirtithe an 

staidéir seo dlúth-cheangal idir a stádas mar Éireannaigh agus teanga na Gaeilge. Dúirt 

formhór na ndaltaí nach féidir le daoine a rá gur fhíor Éireannaigh iad mura bhfuil focal 

Gaeilge acu. Chuir na daltaí in iúl gurb ionann an teanga agus an tír. D’aontaigh 89% de 

rannpháirtithe an cheistneora náisiúnta gur siombail í an Ghaeilge d’aitheantas na hÉireann. 

Chuir na daltaí dátheangacha béim ar na difríochtaí idir Éire agus Sasana arís nuair a mhínigh 

siad gurb í an Ghaeilge a tharraingíonn an deighilt idir Éireannach agus Sasanach. Mar a dúirt 

dalta T3 i mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta: 

 

Em bhuel tá sé tábhachtach dá mbeadh tú ag glaoch Éireannach ort, tá sé tábhachtach 

go mbeadh an teanga agat mar sin an difríocht idir tusa agus duine ó Shasana. Mar like 

mura mbeadh an teanga agat, níl sé ach em … bhuel níl really difríocht agat ach an áit 

ina bhfuil tú i do chónaí so tá difríocht like ní theastaíonn uaim Éireannach a ghlaoch 

ormsa mura raibh an teanga agam mar sin í do … Sin é an difríocht idir muidne agus 

mar a dúirt mé Sasana … ach like ní deirim é sin le daoine “Ó, ní fíor Éireannach tú!” 

ach tá, tá difríocht. Just ní féidir really a rá “Ó, táim chomh bródúil as a bheith i 

m’Éireannach” ach ní féidir leat fiú “Slán” a rá. 

 

Léiríonn an méid a bhí le rá ag na rannpháirtithe an tuairim a bhí ag Simpson (2007) nuair a 

dúirt sé gur féidir le teanga feidhmiú mar chomhartha siombalach d’aitheantas aonair agus 

grúpa. Ní hamháin san ach feictear teoiric Simpson i ráitis na ndaltaí mar taispeántar dúinn go 

bhfuil an cumhacht ag teanga feidhmiú mar uirlis theoranta a chruthaíonn deighilt idir pobail 

éagsúla agus a nascann daoine áirithe le chéile bunaithe ar aitheantas comónta. Baineann na 

daltaí sa scoil Ghaeltachta úsáid as an Ghaeilge chun idirdhealú a dhéanamh idir muintir na 
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hÉireann agus muintir na Breataine. Tacaíonn torthaí an taighde le Gibbons agus Ramirez 

(2004:197) a deir go gcuireann tú d’aitheantas in iúl don bpobal nuair a labhraíonn tú teanga. 

Ach ní hamháin sin ach bhain na déagóirí úsáid as an teanga chun deighilt a chruthú idir lucht 

an Bhéarla agus lucht na Gaeilge in Éirinn freisin. Taispeánann torthaí an staidéir gur fíor an 

méid a dúirt Hopkins (2010) gur minic a bhaineann cúrsaí aitheantais le deighilt éagsúla a 

bhíonn sa sochaí agus gur minic a chruthaítear teannas idir aitheantais. Léiríodh seo nuair a 

rinne na daltaí catagóiriú ar Éireannaigh i ngrúpaí éagsúla. Ní hamháin go ndearna siad 

deighilt idir Éireannaigh agus Sasanaigh, rinne siad deighilt idir Éireannaigh atá ina 

nGaeilgeoirí agus ina mBéarlóirí, idir Béarlóirí a léiríonn suim sa Ghaeilge agus Béarlóirí 

nach dtaispeánann ach droch-mheas ar an teanga agus idir Gaeilge na Gaeltachta is Gaeilge 

na Galltachta. Dúirt tromlach na ndaltaí nach féidir leat a rá nach Éireannaigh iad lucht an 

Bhéarla ach ag an am céanna cheapadar go raibh difríocht idir Éireannaigh go bhfuil meas 

acu nó suim acu sa Ghaeilge agus daoine a bhíonn á mhaíomh gur Éireannaigh iad ach a 

chaitheann anuas ar an teanga, mar shampla dúirt dalta T1, “Bhuel má tá suim acu b’fhéidir 

ach mura bhfuil siad fiú amháin ag déanamh iarracht agus nach bhfuil aon suim acu, ní dóigh 

liom é mar is páirt den tír é.” Díríonn Hengst (1997) ar dhearcadh dhaoine óga i leith na 

cosúlachtaí agus na difríochtaí agus iad ag cruthú aitheantais agus an deighilt idir iad féin 

agus daoine eile agus iad ag cruthú aitheantais náisiúnta. Léiríodh seo sna hagallaimh nuair a 

shíl formhór na ndaltaí gur Éireannaigh iad gach aon duine a rugadh in Éirinn ach go bhfuil 

stádas difriúil ag Gaeilgeoirí, mar a mhínigh dalta T3, “Is Éireannach tú fós gan Gaoluinn ach 

táimid níos fearr as”. Léiríonn torthaí an cheistneora náisiúnta gur aontaigh 50% de na daltaí 

go bhfuil aitheantas difriúil ag Gaeilgeoirí ó hÉireannaigh eile agus d’aontaigh 89% de na 

rannpháirtithe nach mbeadh Éire mar Éire gan muintir na Gaeilge.  

  

Tugann Wenger (1998) le tuiscint go mbaineann aitheantas le ballraíocht, páirtíocht agus 

muintearas agus go mbíonn an indibhidiúil mar pháirt den bpobal is go mbíonn cleachtas an 

ghrúpa mar pháirt d’aitheantas an duine. Is léir go raibh tionchar ag ballraíocht agus ag 

páirtíocht na ndéagóirí sa phobal Gaelach ar a sainmhíniú ar ‘Éireannach’. Mar a deir Lave 

agus Wenger (1991) is toradh é an indibhidiúil den gcleachtas sóisialta, cultúrtha agus 

stairiúla lena mbaineann siad. Bhí rannpháirtithe an staidéir ag freastal ar scoileanna trí 

mheán na Gaeilge, bhí roinnt dóibh ina gcónaí i gceantar Gaeltachta agus ba í an Ghaeilge 

ceann de theangacha an bhaile ag cuid mhaith dóibh. Mar san, bhí a sainmhíniú ar 

‘Éireannach’ bunaithe ar an teanga a bhíonn á labhairt acu gach lá agus ar nósanna an phobail 

lena mbaineann siad. Cuireann Bourdieu (1982:103) i gcuimhne dúinn gur ghá ‘brí’ a scrúdú 
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i gcomhthéacs sóisialta. Tá an bhrí ag daltaí na Gaeltachta ar ‘Éireannach’ fite fuaite leis an 

Ghaeilge. Is léir ó thorthaí an taighde gur deacair dóibh an dá rud a scaradh óna chéile. 

Baineann teanga na Gaeilge lena saoil baile, scoile agus oibre. Dá bharr san, is ionann 

Éireannach dóibh agus duine a labhraíonn Gaeilge.  

 

Taispeánann an staidéar seo gur fíor an méid a deir Wenger (1998) go bhfásann ár n-

aitheantais tríd an slí ina mairimid ó lá go lá, in ár bpáirtíocht agus ní hamháin sa mhéid a 

deirimid is a ceapaimid fúinn féin. Síleann Ivanic (1998) gur toradh é an t-aitheantas ar 

dhílseacht an duine do thuairimí áirithe atá ar fáil do dhaoine ina gcomhthéacs sóisialta. 

Bunaíonn na rannpháirtithe a gcuid aitheantais ar a ndílseacht don Ghaeilge. Tacaíonn an 

bhéim a chur na rannpháirtithe ar ról lárnach na Gaeilge i gcruthú aitheantais an Éireannaigh 

leis an méid a dúirt Ó Murchú (1970) gurb ionann an teanga Ghaeilge agus samhail 

d’aitheantas eitniciúil mhuintir na hÉireann. Tá cosúlachtaí le feiscint idir torthaí an taighde 

seo agus torthaí taighde a rinne Ayres-Bennett agus Jones (2007) ar theanga agus aitheantas i 

measc daonra na Maghrebian sa bhFrainc. Is léir gur uirlis chumhachtacha é teanga 

dhúchasach tíre do dhaoine dátheangacha is iad ag sainmhíniú aitheantais ní hamháin iad féin 

ach daoine aonteangacha freisin.  

 

Na hIar-scoláirí 

Thug na hiar-scoláirí freagraí éagsúla nuair a n-iarradh orthu cur síos a dhéanamh ar thréithe 

na Éireannacha. Dúirt beirt acu go n-aithnítear muintir na hÉireann óna gcanúint sa Bhéarla 

agus ní hamháin ó theanga na Gaeilge ach ó nósanna ceangailte leis an dteanga ar nós an 

Cumann Lúthchleas Gael, an ceol agus an amhránaíocht. Luaigh beirt acu cúrsaí óil mar a 

luaigh mionlach de na daltaí i scoil an staidéir cháis, mar shampla, “tá seans ann go aithnítear 

na hÉireannaigh i dtíortha eile tríd na hoícheanta sna pubs”, ach dúirt an iar-scoláire eile, “Ní 

hé an ól a cuireann daoine Éireannaigh in aithne i mo thuairim”. Luaigh an chuid eile acu go 

bhfuil na hÉireannaigh “gealgháireach”, “neamh-dáiríre”, “fíor-fháilteach”, go bhfuil 

“pearsantacht cairdiúil” acu, agus go bhfuil “cineáltacht” agus “an craic” ag baint leo.  

 

Bhí comóntacht le feiscint sna freagraí a bhain leis na difríochtaí idir na hÉireannaigh agus 

náisiúnaigh eile. Dúirt triúr acu go bhfuil muintir na hÉireann bródúil as a dtír, “Tá muintir na 

hÉireann fíor bródúil as a náisiúnachas, agus ní faigheann tú é sin le gach tír.” Dar le ceathrar 

acu, tá na hÉireannaigh dílis dá chéile agus go dtugann siad tacaíocht dá chéile sa bhaile agus 

thar lear. Dar le triúr acu, is daoine cairdiúla iad freisin nach bhfuil chomh dáiríre le 
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náisiúnaigh eile. Ach shíl iar-scoláire amháin go bhfuil na hÉireannaigh difriúil ó náisiúnaigh 

eile ar bhonn diúltach, “Tá Éireannaigh difriúil ó náisiúnaigh eile mar ceapaim go bhfuilimid 

sásta aontú le rudaí nach bhfuil ceart ná cóir, an Rialtas mar shampla amháin. Ní chuirfeadh 

tíortha eile suas leis san Eoraip. Ní dóigh liom go bhfuilimid chomh bródúil as ár n-aitheantas 

agus ba cheart dúinn a bheith”. Mhínigh rannpháirtí amháin go gceapann sé go bhfuil muintir 

na hÉireann tar éis roinnt dá dtréithe a chailliúint, “Go pearsanta mothaím go bhfuilimíd tar 

éis cailliúint na tréithe a bhíodh ar leith mar an spioradáltacht, fáiltiúil, umhal, piseogach agus 

ceolmhar”.  

 

An Ceistneoir Náisiúnta 

Rinne roinn a trí den gceistneoir náisiúnta scrúdú ar leibhéal aontú nó easaontú an dalta le 

roinnt ráitis. Léirítear dáileadh na bhfreagraí ar na ráitis a bhaineann le teanga na Gaeilge 

agus a bheith mar Éireannach i bhFigiúr 6.2. I roinn 3 den gceistneoir náisiúnta, d’aontaigh 

níos mó ná dhá thriain de na rannpháirtithe (69%) go hiomlán leis an ráiteas ‘Tá bród orm gur 

Éireannach mé’. I gcontrárthacht géar le seo, níor easaontaigh ach 2% dóibh go hiomlán nó 

láidir go láidir leis an ráiteas seo. Bhí freagraí dearfacha an-chosúil leo seo le feiscint don 

ráiteas ‘Braithim mar Éireannach nuair a labhraím as Gaeilge’. D’aontaigh 69% go hiomlán 

leis an ráiteas seo. D’aontaigh tromlach na rannpháirtithe (57%) go hiomlán nach mbeadh 

Éire mar Éire gan muintir na Gaeilge. D’aontaigh beagnach leath (48%) de na freagróirí go 

hiomlán gur chóir go mbeadh an Ghaeilge mar phríomh-theanga labhartha na hÉireann. 

Chomh maith le san, d’aontaigh 43% go hiomlán gur chóir do pholaiteoirí na hÉireann 

Gaeilge a labhairt sa Dáil agus go poiblí. Fuair an ráiteas ‘Is rud faiseanta é a bheith i 

d’Éireannach’ an fhreagairt ‘Gan tuairim’ is airde le 34% de na freagróirí ag roghnú an rogha 

seo. Fuair an dá ráiteas ‘Labhraíonn Éireannaigh níos mó Gaeilge nuair atá siad thar lear ná 

sa bhaile’ agus ‘Ní fíor Éireannach tú muna bhfuil focal Gaeilge agat’ an fhreagairt 

‘Easaontaím go hiomlán’ is láidre le 14% de na daltaí ag roghnú an rogha seo sa dhá chás.  

 

Tá cosúlachtaí le feiscint idir torthaí an taighde seo agus torthaí taighde eile a rinneadh ar an 

Ghaeilge in Éirinn. Taispeánann torthaí taighde Uí Dhuibhir (2010) ar mheonta agus 

spreagadh daltaí Éireannacha a bhí ag freastal ar bhunscoileanna lán-Ghaeilge go raibh meon 

dearfach ag na daltaí i leith na Gaeilge mar gurb í an Ghaeilge teanga oidhreachta na 

hÉireann. Mheas na daltaí gurb ionann an teanga agus páirt tábhachtach d’Éire agus de 

mhuintir na hÉireann. Is suimiúil gur shíl tromlach mór (91.4% i dTuaisceart na hÉireann 

agus 83.7% i bPoblacht na hÉireann) de rannpháirtithe óga Uí Dhuibhir (2010: 114) gur 
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cheart do Bhéarlóirí na tíre níos mó iarrachta a dhéanamh teanga na Gaeilge a fhoghlaim. Bhí 

an meon céanna ag rannpháirtithe mo chuid staidéir mar a léirítear i bhFigiúr 6.2. Is fiú súil a 

chaitheamh ar fhreagairtí na ndaltaí ar an ráiteas ‘Tá sé de dhualgas ar mhuintir na hÉireann 

Gaeilge a labhairt’ mar gur aontaigh 79% leis. Is léir go gceapann daltaí na nGaelscolaíochta 

gur chóir do mhuintir na tíre iarracht a dhéanamh teanga dhúchais na tíre a labhairt agus go 

mbaineann siad úsáid as an Ghaeilge chun aitheantas na tíre agus muintir na tíre a lonnú.         

 

Figiúr 6.2: Dáileadh na bhfreagairtí ar ráitis ag baint le teanga na Gaeilge agus a bheith 

i d’Éireannach 

 

 

 Conclúid 

Is léir ón eolas a bailíodh ó na rannpháirtithe go mbunaíonn siad a gcuid aitheantais mar 

Éireannaigh ar theanga na Gaeilge i measc rudaí eile. Léiríonn torthaí an taighde go 

gcuireann na déagóirí dátheangacha béim láidir ar ról lárnach na teanga i gcruthú aitheantais 

an Éireannacha. Is ionann an Ghaeilge dóibh agus samhail d’aitheantas na hÉireann. Is léir 

gur uirlis chumhachtacha í teanga dhúchasach na tíre do na daltaí dátheangacha mar baineann 

siad úsáid aisti chun a gcuid aitheantais féin mar Éireannaigh a shainmhíniú chomh maith le 

hÉireannaigh eile. Chuir na daltaí in iúl gurb í an teanga agus cultúr na tíre a ligeann d’Éire a 

bheith difriúil ó thíortha eile.  
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6.2.3 An Ghaeilge agus Stair na hÉireann 

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Ní hamháin go ndearna na daltaí dátheangacha ceangal idir an tír is teanga dhúchais na tíre 

ach chuireadar béim ar stair na tíre freisin. Cuireann Vygotsky agus Erikson béim ar 

thábhacht acmhainní chultúrtha agus stairiúla i bhfeidhmiú an duine indibhiúil (Penuel & 

Wertsch, 1995). Bhain na daltaí úsáid as cultúr dhúchasach is stair throdach na hÉireann chun 

a gcuid aitheantais a shainmhíniú. Mhínigh na daltaí go bhfuil dlúth-cheangal idir an 

Ghaeilge is stair na hÉireann toisc gur throid muintir na tíre chun teanga dhúchais na tíre a 

choimeád, mar shampla dúirt dalta T2 a d’fhreastail ar Ghaelscoil, “Sa stair na hÉireann, 

throideadar, throideadar, throideadar ar son na Gaeilge toisc go raibh na Sasanaigh ag tógaint 

an Ghaeilge … cad é an troid ar fad? ... cén fáth go raibh an Éirí Amach sin ar fad againn?”. 

Luaigh tuismitheoir (T2) amháin go bhfuil suim ag a páistí go léir i gcúrsaí staire agus 

ceistíonn sí an ceangal idir seo agus a gcuid suime sa Ghaeilge, “What I think about all my 

children and I don’t know if it’s anything but they would all have a real love of history. Now 

whether there is that connection with the past … like the four of them would have”. Bhí na 

gnéithe a d’aithin Guibernau mar pháirt den aitheantas náisiúntachta le feiceáil i ráitis na 

ndaltaí; sé sin gnéithe síceolaíochta, cultúrtha, ceantrach, stairiúla agus polaitiúla (Guibernau, 

2007). Is féidir cosúlachtaí a fheiceáil idir an bhéim a chuir na daltaí ar ról na staire is na 

polaitíochta i gcruthú aitheantais an Éireannaigh agus an plé a rinne Hall (1993:395) ar 

aitheantais an diaspóra: 

 

Cultural identities are the point of identification, the unstable points of identification or 

suture, which are made, within the discourses of history and culture. Not an essence 

but a positioning. Hence, there is always a politics of identity, a politics of position, 

which has no absolute guarantee in an unproblematic, transcendental ‘law of origin’.     

 

Cuireann Nic Eoin (2011) in luí orainn go mbaineann focail Hall le hÉireannaigh 

dátheangacha sa 21ú haois. Cé go bhfuil na déagóirí dátheangacha ina gcónaí ina dtír 

dhúchais féin, cuireann Nic Eoin i gcuimhne dúinn gur ghá dúinn machnamh a dhéanamh ar 

choincheapa áirithe a bhaineann le stádas na Gaeilge in Éirinn, mar shampla idirchultúrachas, 

croschineálachas cultúrtha agus ‘linguistic minoritisation’: 
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Bilingualism almost always functions as a form of unequal bilingual continuum where 

the two languages are seldom of equal status. This is more than ever the case when one 

of the languages involved is a formerly imperial and now globally dominant language 

like English and the other a marginalised, endangered language like Irish. Central to 

Irish speakers’ sense of linguistic identity, therefore, is their attitude to their own 

bilingualism. The native speaker is regularly reminded of the inferior position of his 

language (Nic Eoin, 2011:108).  

 

Tháinig an pointe seo anuas arís nuair a iarradh ar dalta T3 i mbliain 6 a d’fhreastail ar 

bhunscoil Ghaeltachta a mhíniú conas a bhraithfeadh sí dá rachadh an Ghaeilge in éag: 

 

Dalta T3: Yeah imeodh cuid den tír dá n-imeodh sé like tá sé i gceantair an-bheag faoi 

láthair ach muna mbeadh siad san ann is saghas cad is brí leis an tír nach féidir linn just 

an stair a bheith chomh tábhachtach dúinn is ba cheart. 

Taighdeoir: Stair na tíre? 

Dalta T3: Gur throid daoine fíochmhar chun é a choimeád agus anois táimid … é a 

thréigint. 

Taighdeoir: An gceapann tú go bhfuil ceangal láidir idir an teanga agus stair na tíre? 

Dalta T3: Ceapaim go bhfuil an ceangal leis. Is féidir liom cuimhneamh ar na ranganna 

Staire in san bhunscoil agus bhíodar a rá bhí an Aifreann trí Ghaoluinn in san claí sna 

sean-laethanta, go raibh daoine like ag fáil buille chun a bheith ag labhairt trí Ghaoluinn 

in ionad Béarla agus is saghas is…domhan difriúil atá ann, is tír difriúil atá ann go 

raibh pionós ort Gaoluinn a labhairt in ionad Béarla agus muid anois sa scoil agus tá 

pionós ort Béarla labhairt in ionad Gaoluinn (ag gáire). Tá an ciorcal imithe timpeall 

agus tá súil agam go n-imeodh sé timpeall arís.  

 

Luaigh an dalta Gaeltachta (T3) thuas riail na Gaeilge mar a bhíonn i scoileanna lán-Ghaeilge 

sa lá atá inniu ann. Is cosúil go bhfuil sí ag tagairt do stádas na Gaeilge mar phríomh-theanga 

labhartha na tíre fadó nuair a deir sí gur bhreá léi dá rachadh ‘an ciorcal’ timpeall arís. Is 

dócha go bhfuil sí ag súil go leanfaidh líon na gcainteoirí Ghaeilge ag fás sna blianta amach 

romhainn agus go gcasfaidh daoine ar an Ghaeilge arís. Chuir sí béim ar stair dheacair na 

teanga sa thír chun ról lárnach na Gaeilge in aitheantas náisiúnta na hÉireann a chur in iúl 

dúinn. Tá rian de theoiric Wenger (1998) a deir go bhfuil an t-aitheantas mar ‘ruthag 

foghlamtha’ le feisicnt anseo mar go léiríonn ráiteas an dalta go sainmhínímid sinn féin ón áit 

ina rabhamar agus ón áit ina bhfuilimid ag dul. Rinne an dalta T3 seo tagairt don stair arís ina 

hagallamh nuair a dúirt sí gur chóir go dtabharfaí níos mó aitheantais do Mheiriceánaigh a 

bhíonn ag foghlaim Gaeilge i ranganna oíche i Nua Eabhrac is a leithéid. Dar léi, is fíor 

Ghaeil iad na Meiriceánaigh seo i gcomparáid le roinnt Éireannaigh: 

 

Yeah ceapaim gur cheart dúinn aitheantas a thabhairt dóibh má siad ag déanamh an 

iarracht an Ghaoluinn a fhoghlaim agus tá fhios agam go bhfuil rince Gaelach ollmhór 
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in san Meiriceá, go bhfuil sé fiú ná linn féin like in san rince Gaelach ... super Gaels! ... 

Saghas cosúil leis an Stair like the Anglo-Saxons species níos Éireannach ná na 

Éireannaigh iad féin so yeah déarfainn go bhfuil saghas cosúil. 

 

Ceistíonn an dalta seo an sainmhíniú atá ag gach duine againn ar ‘Éireannach’ nuair a deir sí 

gur féidir le daoine ó chúlraí éagsúla a bheith níos Éireannaí ná na hÉireannaigh iad féin. Is 

fiú díriú ar an ainmfhocal ‘species’ as a bhain sí úsáid. Is cosúil go raibh an dalta ag déanamh 

tagairte don dream cáiliúil san ina raibh W.B. Yeats is Lady Gregory ina measc, a tháinig ó 

chúlra Sasanach ach a rinne gach iarracht cultúr agus litríocht na hÉireann a hathbheochan 

agus a chaomhnú ag tosach an 20ú haois. Cuireann an rannpháirtí ina luí orainn gur dhream 

eisceachtúil ab ea iad a léirigh grá níos láidre d’Éire ná mar a léirigh roinnt de mhuintir na 

hÉireann. 

 

Na hIar-scoláirí 

Mheas na hiar-scoláirí go mbíonn Éireannaigh sásta Gaeilge a labhairt agus iad thar lear 

seachas sa bhaile toisc gur bhreá leo “a náisiúntacht a chur ar aghaidh agus iad thar lear” agus 

“teastaíonn uathu a n-aitheantas a chur chun cinn, ag taispeáint dos na tíortha eile go 

bhfuilimid speisialta ach nuair atá siad sa mbaile is cuma leo. Is dóigh liom gur saghas seó a 

cuireann daoine ar siúl agus iad i dtíortha eile”. Thug iar-scoláire amháin le tuiscint go 

labhraíonn Éireannaigh as Gaeilge agus iad thar lear “ … nuair a bhíonn siad ag iarraidh rud a 

rá faoi rún, i ngan fhios do dhaoine eile”. Ba mhinic a tháinig an freagra céanna anuas in 

agallaimh na ndaltaí agus sna ceistneoirí. Cheap beirt acu nach mbíonn an muinín ag 

Éireannaigh Gaeilge a labhairt sa bhaile ar eagla go gceartófaí iad, “B’fhéidir nach bhfuil siad 

sásta í a labhairt sa mbaile mar b’fhéidir nach bhfuil siad muiníneach go leor ina gcumas 

Gaeilge, go mbraitheadh siad faoi bhrú ó meon an phobail (Gaeilgeoirí)”.  

 

Bhí cosúlachtaí idir na freagraí seo agus freagraí na ndaltaí, go háirithe nuair a dúirt iar-

scoláire amháin go mbíonn Éireannaigh ag iarraidh deighilt a léiriú nach Sasanaigh iad nuair 

a chloiseann eachtrannaigh iad ag labhairt as Béarla thar lear, “Déanann daoine ó tíortha eile 

an botún do Shasanaigh a ghlaoch orainn agus ó mo thaithí féin, ní bhíonn grá ró-mhór ag 

daoine ar an slí a bhíonn roinnt Sasanaigh agus iad amuigh agus mar sin tá uainn muid féin a 

deighilt. B'fhéidir go bhfuil ciníochas ag dul ar aghaidh ach de bharr an stair atá eadrainn, 

mhothaíonn daoine mí-shásta”. Mheas formhór na ndaltaí go mbíonn fonn ar Éireannaigh 

Gaeilge a labhairt thar lear seachas sa bhaile ionas nach dtuigfidh daoine eile iad agus chun a 

gcuid aitheantais mar Éireannaigh a léiriú ionas nach gceapfaidh na heachtrannaigh gur 



199 

 

Sasanaigh is ea iad, mar shampla, “Níl fhios agam an bhfuil siad just ag iarraidh go mbeadh 

fhios ag gach duine ‘Ó, is Éireannach tusa!’ ... Mar like tá siad bródúil. Is léir go bhfuil siad 

bródúil nuair a labhraíonn siad as Gaeilge mar theastaigh uathu go mbeadh fhios ag gach 

duine gur as Éire dóibh”. Tacaíonn an taighde le hUachtaráin na hÉireann, Michael D. 

Higgins (2012) a deir gurb iad ár dteanga, ár n-oidhreacht agus ár gcultúr a thugann 

aitheantas dúinn agus go mbíonn fonn orainn ár dteanga féin a labhairt agus sinn thar lear 

toisc gurb í a dhéanann idirdhealú eadrainn agus náisiúnaigh eile.    

 

 Conclúid 

Taispeánann na torthaí go ndéanann Éireannaigh óga ceangal idir teanga dhúchais na tíre 

agus stair na tíre. Thug na rannpháirtithe le tuiscint go raibh siad eolach faoi stair throdach na 

hÉireann chomh maith le stair chasta na Gaeilge ó aimsir an Ghorta Mhóir sa 19ú haois. 

Chuir na daltaí dátheangacha in iúl go bhfuil meas acu ar an teanga mar go dtuigeann siad an 

stair a bhaineann léi. Léiríonn torthaí an staidéir seo go bhfuil déagóirí dátheangacha an lae 

inniu sásta leanúint ar aghaidh ag troid ar son na Gaeilge.   

 

6.2.4 ‘Fíor-Éireannaigh’ 

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Nuair a iarradh ar na daltaí a mhíniú cathain a mhothaíonn siad mar fhíor Éireannaigh, luaigh 

siad ócáidí éagsúla ina mothaíonn siad mar seo. Is iad na freagairtí comónta a tháinig anuas 

ná nuair a labhraíonn siad as Gaeilge, nuair a bhíonn siad ar scoil, nuair a bhíonn siad ag imirt 

iománaíochta nó peil Ghaelach agus nuair a bhíonn siad ar laethanta saoire thar lear. Bhí 

tuairimí láidre ag na daltaí faoi thábhacht na teanga chun a bheith i do fhíor Éireannach. 

Luaigh formhór na ndaltaí sna hagallaimh nach measann siad gur fíor Éireannach atá ionat 

mura bhfuil tú in ann Gaeilge a labhairt. Iarradh ar na daltaí labhairt faoin ábhar seo san 

agallamh grúpa: 

 

(T: An Taighdeoir; 

Máire: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Áine: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Máirín: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Micheál: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Rónán: Dalta T2, Gaelscoil; 

Niall: Dalta T2, Bunscoil Bhéarla.) 
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Taighdeoir: Tá an-chuid daoine sa thír seo nach labhraíonn Gaoluinn riamh. An 

dóigh leat gur fíor Éireannaigh is ea iad? 

Micheál: Ní féidir leat … cad é like na huimhreacha na daoine a labhraíonn 

Gaoluinn so like dhá mhilliún is it? So mar sin like níl ach leath den tír 

Éireannaigh. 

Máirín: Tá Gaoluinn bunúsach ag gach duine. B’fhéidir ní féidir leo abairt a chur 

le chéile ach is féidir leo ‘Dia is Muire duit’ a rá. 

Taighdeoir: An dóigh libhse gur fíor Éireannach gach duine in Éirinn? 

Rónán: Mura bhfuil aon suim acu i gcultúr nó ceol nó an teanga in aon chor, yeah 

ní … is dóigh liom ní Éireannaigh ceart iad mar ní thugann siad aon mheas nó 

suim ar na rudaí traidisiúnta agus is féidir linn a rá go bhfuil muidne níos 

Éireannaí ná na daoine sin ach em mura bhfuil aon iarracht fiú á dhéanamh acu in 

aon chor, má tá an iarracht á dhéanamh acu is féidir ... tá an ceart acu a rá gur 

Éireannaigh iad má tá aon iarracht in aon chor á dhéanamh acu mar sin an t-aon 

rud atá uainn. 

 

Thaispeáin na daltaí go soiléir is go láidir gur cheap siad go raibh tábhacht ag baint leis an 

teanga is leis an gcultúr Gaelach chun a bheith i d’Éireannach. Léiríodh seo nuair a dúirt 

Micheál (dalta T3) nach bhfuil ach leath den tír mar Éireannaigh toisc go ndeirtear nach féidir 

ach le leath de phobal na tíre Gaeilge a labhairt. Ba léir nach raibh sé idir dhá chomhairle 

faoin sainmhíniú a bhí aige féin ar ‘Éireannach’. Chuir an grúpa in iúl go raibh siad ag súil le 

tréithe áirithe ó gach Éireannach. Leagadar siad amach a gcoinníollacha gur ghá 

d’Éireannach a chomhlíonadh ionas go mbeidh siad in ann ‘Éireannach’ a ghlaoch orthu féin. 

Lonnaíonn Rónán (dalta T2) cainteoirí Ghaeilge ar leibhéal atá difriúil ó chainteoirí Bhéarla 

na tíre nuair a mhíníonn sé na rudaí atá ag teastáil ‘uainn’. Lonnaíonn sé é féin agus a 

gcomhscoláirí san iar-bhunscoil Ghaeltachta i ngrúpa sóisialta amháin agus lucht an Bhéarla i 

ngrúpa sóisialta eile. Feictear teoiric Holland et al. (1998) anseo mar baineann an déagóir 

úsáid as an teanga chun é féin agus a gcomhscoláirí a lonnú i seasamh cumhachta ina 

gceapann siad gur féidir leo coinníollacha a leagan amach atá ag teastáil uathu ó Bhéarlóirí na 

tíre chun ‘Éireannach’ a ghlaoch orthu féin. Is fiú a lua gurb as ceantar Galltachta don dalta 

seo (Rónán), gur tógadh é i dteaghlach lán-Bhéarla ach d’fhreastail sé ar Ghaelscoil dá chuid 

bunscolaíochta. Is suimiúil nárbh iad na daltaí Gaeltachta amháin a chur béim ar an gceangal 

idir an Ghaeilge agus aitheantas náisiúnta na tíre. Labhair buachaill (T2) eile i mbliain 6 a 

d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla agus a tógadh le Béarla go han-láidir faoin ábhar seo ina 

agallamh aonair: 

 

Taighdeoir: An dóigh leat gur fíor Éireannaigh is ea gach duine in Éirinn?  

Dalta T2: No, ní dóigh liom gur féidir é san a rá. Is dóigh liom muna labhraíonn tú 

Gaoluinn, ní fíor Éireannach thú mar is ... agus … bíonn siad saghas ag magadh faoin 

teanga. Ní féidir leat a rá go bhfuil tú bródúil a bheith i d’Éireannach muna labhraíonn 
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tú an teanga ar bith. So is dóigh liom is fíor Éireannach duine a bhfuil in ann Gaoluinn a 

labhairt agus a bheith bródúil as í. 

 

 

Is gá machnamh a dhéanamh ar na torthaí seo nuair a smaoinímid gur tógadh an dalta seo i 

dteaghlach agus i gceantar gurb é an Béarla an príomh-theanga chumarsáide. Ní hamháin san 

ach mhínigh na daltaí Galltachta (T2) a bhí ar cuairt san Idirbhliain gur mhothaigh siad “níos 

Éireannaí” ó a thosaigh siad ag freastal ar scoil an staidéir cháis mar gur scoil lán-Ghaeilge is 

ea í atá suite i gceantar Gaeltachta. Léiríonn ráitis na gcuairteoirí Idirbhliana (T2) gur fíor an 

méid a dúirt Scourfield et al. (2006) go mbíonn tionchar ag scoileanna ar aitheantas náisiúnta 

na ndaltaí, mar shampla: 

 

Like go háirithe an chéad lá anseo bhí mé ag siúl isteach agus bhí mé like yeah 

Gaoluinn (ag gáire). Is Éireannach mé. Nuair atá tú sa Ghaeltacht tá sé saghas like pure 

Gaoluinn. Is like pure Éireannach tú ach nuair atá tú sa bhaile agus like tá tú ag 

déanamh níl fhios agam tá tú ag déanamh siopadóireacht, tá tú Éireannach.  

 

Is léir go mothaíonn an dalta (T2) áirithe seo difriúil mar Éireannach agus í ag cur fúithi le 

linn na seachtaine i gceantar Gaeltachta ná mar a mhothaíonn sí sa bhaile ag an deireadh 

seachtaine sa Ghalltacht. Rinne dalta Galltachta (T2) eile deighilt idir lucht an Bhéarla agus 

lucht na Gaeilge mar Éireannaigh faoi mar a rinne roinnt de na daltaí i scoil an staidéir cháis. 

Mhínigh sé nach fíor Éireannaigh iad Béarlóirí nuair a dúirt sé, “Níl. Ní mar tá siad ag caint 

Béarla an t-am ar fad agus níl fhios acu aon focal Gaoluinne … Tá siad as Éireann ach níl 

siad Éireannach”. Is é an rud atá spéisiúil faoin bpíosa seo ná gurb as an Ghalltacht don dalta 

seo, gur tógadh é i dteaghlach lán-Bhéarla agus gur fhreastail sé ar scoileanna Béarla sular 

tháinig sé ar cuairt chuig an Ghaeltacht. Léirítear focail Casey (2002) anseo gur féidir leis an 

aitheantas a chothaítear ar scoil iarmhairtí fhada agus suntasacha a bheith aige ar saol an 

duine aonair. Is dócha go bhfuil scaradh á dhéanamh ag an dalta idir Béarlóirí go bhfuil suim 

éigin acu sa theanga is atá in ann cúpla focal a labhairt agus Béarlóirí nach bhfuil in ann focal 

a rá as Gaeilge. Rinne daltaí i scoil an staidéir cháis an scaradh seo freisin. Taispeánann an 

ráiteas thuas an nasc a fheiceann déagóirí Éireannacha idir an teanga agus an tír.  

 

Is minic a chuireann teoiricithe agus scríbhneoirí béim ar ról siombalach teanga i gcruthú 

aitheantais an duine. Is léir ó thorthaí an taighde seo go bhfeidhmíonn teanga na Gaeilge mar 

pháirt lárnach de shainmhíniú aitheantais an déagóra dátheangaigh i bPoblacht na hÉireann sa 

21ú haois in ainneoin tuairimí a múinteoirí. Thaispeáin na daltaí Gaeltachta go raibh an 
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Ghaeilge mar pháirt fíor-thábhachtach dóibh mar dhaoine. Tacaíonn na torthaí le focail Nic 

Eoin (2011) nuair a aithníonn na daltaí go bhfuil go bhfuil luach ag baint leis an teanga agus 

nach bhfuil sí mar shiombail amháin ina saoil. Léirigh siad go bhfuil an teanga mar pháirt dá 

saoil laethúil; dá saoil baile, scoile, pearsanta is sóisialta. D’aithin siad go seasann an 

Ghaeilge do stair, cultúr is oidhreacht na hÉireann. Dar leo, labhraíonn Éireannaigh as 

Gaeilge ag ócáidí agus i suíomhanna áirithe, go háirithe nuair a bhíonn siad thar lear chun a 

thaispeáint gur Éireannaigh iad. Ach léiríonn an t-eolas a bailíodh sa thaighde seo gurb 

ionann Gaeilge a labhairt agus ‘gníomh aitheantais’ do dhéagóirí dátheangacha; gníomh a 

thaispeánann gur Éireannaigh, gur Ghaeilgeoirí agus gur dhaoine dátheangacha iad.  

 

Na Tuismitheoirí 

Mhínigh tuismitheoir dalta T2 i mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla go mbaineann a 

hiníon úsáid as an Ghaeilge chun a chur in iúl don bpobal gur Éireannach is ea í: 

 

She must like Gráinne because she signs it and she would be happy to use it. The only 

thing she said was her passport was in English and maybe she said we could look into 

the next time changing it … she automatically signs Ní Shúilleabháin. I think it’s for 

people to know she has the Gaeilge because even down to the fact that her passport is 

in an Irish cover. She went and bought an Irish cover for it. She wanted the one with 

the harp. She said ‘I’m Irish. They’ll see.’ I think she is proud of the fact she is Irish. 

Well you try and instill it into them, that it’s their heritage and their culture … Her 

name kills her. The fact why did we call her that and not give her a proper (le béim) 

name as she says herself … an Irish name … her first name. 

 

Léiríonn an píosa thuas gurb ionann an t-ainm agus comhartha aitheantais d’Éireannaigh óga. 

Is suimiúil go roghnaíonn an dalta seo an leagan Gaelach dá hainm baiste is dá sloinne cé gur 

tógadh í leis an leagan Béarla dá hainm. Taispeánann an sampla seo an ceangal a dhéanann 

déagóirí dátheangacha idir teanga agus aitheantas. Roghnaigh an rannpháirtí seo an leagan 

Gaelach dá hainm agus clúdach le siombail den gcultúr Gaelach chun a chur in iúl don bpobal 

sa bhaile agus thar lear gurb as Éire di.  

 

Léirigh tuismitheoir dalta (T3) eile i mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla go dtugtar 

aitheantas Éireannaigh duit nuair a bhíonn ainm Gaelach agat agus tú i do chónaí thar lear. 

Thug sí sampla de seo nuair a mhínigh sí gur rugadh a hiníon sna Stáit Aontaithe agus gur 

fhreastail sí ar bhunscoil ann sular fhilleadar ar Éire, “Aoife … I mean an príomhoide san 

scoil a bhí sí i Meiriceá, is é an t-aon ainm amháin a bhí ar Aoife ná ‘Irish’. ‘Irish, tar anseo’ 

(ag gáire).” Taispeánann an sampla seo gur chomhartha aitheantais é ainm duine mar go 
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bhféadfadh sé eolas a thabhairt don bpobal faoi do theanga agus do thír dhúchais. Mhínigh an 

tuismitheoir (T3) go bhfeiceann sí athrú i meon a páiste i leith a náisiúntachta le cúpla bliain 

anuas: 

Is maith léi a bheith Éireannach anois is dóigh liom because suas go dtí an am a 

chuaigh sí ar ais go dtí Meiriceá an bhliain seo caite bhí sí, ‘Oh, Oh, America, America, 

America!’, mar sin. Agus bhímid ag caint sa bhaile an tseachtain seo caite faoi dul áit 

éigin eile chun obair a fháil dá athair agus bhímid ag agallamh do Australia agus dúirt 

Aoife, ‘Níl mise ag dul. Tá mé ag fanacht anseo le mo sheanmháthair!’ (ag gáire). 

Anois tá sí á rá gur bhfearr léi fanacht anseo ach suas go dtí an pointe go dtí go chuaigh 

sí go dtí Meiriceá an bhliain seo caite, I mean bhí sí ag smaoineamh faoi dul ar ais … 

níos fearr anseo…saol níos fear anseo aici ... Is Éireannach í. Anois (le béim) 

Éireannach is ea í. Le dhá nó trí bhliain tá sí á rá gur Éireannach í definitely agus go 

bhfuil sí sásta. 

 

Mar a luadh níos luaithe, dúirt an dalta (T3) atá i gceist anseo gur leath-Éireannach í mar go 

rugadh i Meiriceá í nuair a ceistíodh í féin san agallamh. Is cosúil go mothaíonn sí níos 

Éireannaí de réir mar a fhanann sí ina cónaí in Éirinn. Is suimiúil go mbíodh sé de nós aici na 

Stáit Aontaithe a mholadh de shíor agus í níos óige ach go mothaíonn sí mar Éireannach 

anois agus í ag druidim i dtreo a ‘ruthag amach’ agus í beagnach críochnaithe lena laethanta 

iar-bhunscolaíochta. Cuirtear teoiric Wenger (1998) in iúl anseo maidir le cleachtas 

idirbheartaíochta mar go dtaispeánann an déagóir seo go bhfásann ár n-aitheantais tríd an slí 

ina mairimid ó lá go lá, in ár bpáirtíocht agus ní hamháin sa mhéid a deirimid agus a 

cheapaimid fúinn féin. Shíl a máthair go bhfuil an t-ádh lena hiníon toisc go bhfuil dhá 

aitheantas aici, “Bhuel tá dhá passport aici (ag gáire). Sílim go bhfuil an best of both worlds 

aici … tá an dá thaobh aici. Is féidir léi dul aon áit”. Cuireadh béim ar an tábhacht a leagann 

déagóirí dátheangacha ar nasc idir teanga na Gaeilge agus a bheith i d’Éireannach arís nuair a 

dúirt tuismitheoir dalta T3 i mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta go mothaíonn a 

pháiste bródúil mar Éireannach toisc go bhfuil an teanga aige, “Sin an rud mór is dócha go 

bhfuil aitheantas ort mar Éireannach agus go bhfuil an teanga agat agus gur féidir leat an 

teanga a labhairt. Neamhspleáchas ag baint le san.”  

 

Na hIar-scoláirí 

Cheap ceathrar iar-scoláire gur féidir le daoine a rá gur fíor-Éireannaigh iad mura bhfuil focal 

Gaeilge acu. Dar le duine acu, “ … fad is gur rugadh, nó go bhfuil ceangal agat leis an tír, is 

Éireannach tú”. Dúirt duine eile, “tá an teanga an-thábhachtach ach ní hí an t-aon rud atá 

againn sa tír seo”. Cé gur cheap beirt acu gur fhíor-Éireannach é gach Éireannach, dúirt siad 

go raibh aitheantais difriúla ag Gaeilgeoirí, “Is dócha go bhfuil aitheantas speisialta ag 
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Éireannaigh le Gaelainn ní go bhfuil siad níos mó mar fíor-Éireannaigh thar daoine gan 

Gaelainn”. Bhraith triúr eile go láidir nach ionann Béarlóirí agus Gaeilgeoirí mar 

Éireannaigh, “Dáiríre ceapaim go bhfuil an Ghaeilge mar tréith ollmhór le bheith mar 

Éireannach. Ní thuigim cén fáth nach ceapann daoine gur náireach é nach bhfuil ár teanga 

féin mar teanga an tír … Fuair daoine bás ag iarraidh saoirse a thabhairt do daoine labhairt as 

Gaeilge … Fíor Éireannach is ea duine a cuimsíonn leis na tréithe ar fad a déanann suas 

Éireannach agus ba cheart don teanga bheith mar príomh tréith i mo thuairim”.  

 

6.2.5 Conclúid 

Is léir ón méid thuas go mothaíonn na daltaí dátheangacha go bhfuil dlúth-cheangal idir an 

Ghaeilge agus a bheith i do fhíor Éireannach. Taipeánann an t-eolas a bailíodh go mbaineann 

na déagóirí úsáid as an teanga chun iad féin agus pobal na Gaeilge a lonnú i seasamh 

cumhachta mar  fhíor Éireannaigh toisc go bhfuil siad líofa sa Ghaeilge. Ní hamháin san ach 

léirítear láidreacht a gcuid tuairimí nuair a chuireann siad in iúl go bhfuil coinníollacha áirithe 

le comhlíonadh ag muintir na tíre chun ‘Éireannach’ a ghlaoch orthu féin. Tugann torthaí an 

taighde seo le tuiscint go mbíonn tionchar ag éiteas na scoile lán-Ghaeilge ar mheonta a daltaí 

mar nach iad na daltaí Gaeltachta amháin a chuir béim ar thábhacht na teanga chun a bheith i 

do fhíor Éireannach.   

 

6.3 An Ghaeilge agus An Cultúr 

Aithníonn an litríocht an ról tábhachtach a bhíonn ag teanga mar ghníomhaire de 

sheachadadh cultúir (Romaine, 1994). Rinneadh iniúchadh ar an nasc idir teanga na Gaeilge 

agus cultúr na hÉireann. Ba mhinic a rinne na rannpháirtithe tagairt d’imeachtaí is ócáidí 

chultúrtha agus iad ag déanamh cur síos ar na slite a mhothaíonn siad mar Éireannaigh óga 

dátheangacha. Léiríonn torthaí an taighde go measann déagóirí dátheangacha go bhfuil dlúth-

cheangal idir an Ghaeilge agus cultúr na tíre agus gur fiú an nasc seo a chaomhnú sa 

thodhchaí.    

 

An Ceistneoir Náisiúnta 

Luaigh 4% de rannpháirtithe an cheistneora an nasc idir an Ghaeilge agus an cultúr agus iad 

ag freagairt ceist 2 i Roinn 2 den gceistneoir a dúirt, ‘Conas a mhothaíonn tú faoi theanga na 

Gaeilge?’. Shíl 4% dóibh go raibh an teanga mar pháirt de chultúr na tíre. Ceistíodh na daltaí 
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faoin gceangal seo i Roinn 3 den gceistneoir. D’aontaigh tromlach na ndaltaí gur páirt lárnach 

í an Ghaeilge de chultúr na hÉireann mar a léirítear i dTábla 6.1. D’aontaigh leath (50%) go 

hiomlán leis agus bhí 40% eile ag aontú nó ag aontú go láidir leis. Bhí freagairt níos measctha 

ó na daltaí ar an ráiteas ‘Is gá Gaeilge a bheith agat chun cultúr traidisiúnta na hÉireann a 

thuiscint’. D’easaontaigh aon cheathrú (25%) leis agus d’easaontaigh 17% eile go hiomlán nó 

go láidir leis an ráiteas. Bhí 16% gan tuairim ar an ráiteas agus d’aontaigh 44% leis ar leibhéil 

éagsúla.  

 

Tábla 6.1: Freagairtí ar ráitis a bhaineann leis an Ghaeilge agus an cultúr  

Freagra Is páirt lárnach í an 

Ghaeilge de chultúr na 

hÉireann. 

Is gá Gaeilge a bheith agat 

chun cultúr traidisiúnta na 

hÉireann a thuiscint. 

Easaontaím go hiomlán 2.9% 8.8% 

Easaontaím go láidir 1.2% 8.2% 

Easaontaím 1.8% 25.1% 

Gan tuairim 4.1% 13.5% 

Aontaím 17.5% 18.7% 

Aontaím go láidir 22.8% 9.9% 

Aontaím go hiomlán 49.7% 15.8% 

 

Na hIar-scoláirí 

Shíl an seachtar iar-scoláire go raibh ceangal idir an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann, mar 

shampla:   

 

Tá ceangal mar tá an Gaeilge fite fuaite in ár stair agus in ár gcultúr. ‘Sé atá i gceist le 

cultúr ná na tréithe a chuireann ár tír i bhfeidhm ionas go bhfuil aitheantas againn. Tá 

an Ghaeilge mar aitheantas do muintir na hÉireann. Ba cheart go mbeadh ach níl ag 

gach aoinne. Seo cad a ligeann dúinn seasamh amach agus ár stampa a chur ar an saol, 

chun a bheith bródúil as ár cultúr ba ceart dúinn an cultúr a iniúchadh i ngach slí.  

 

Bhraitheadar go bhfuil an teanga ceangailte leis an spórt, an ceol, an scéalaíocht chomh maith 

le stair na tíre agus nach féidir an teanga is an cultúr “a scoilt óna chéile riamh”. Chuir beirt 

iar-scoláire béim ar an gceangal idir an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann, “Is breá liom go 

bhfuil Gaelainn chomh bainteach le cultúr traidisiúnta amhránaíochta agus ceoil na hÉireann 

agus ní bheinn tar éis é a bhlaiseadh i gceart mura mbeinn dátheangach.” Chuir iar-scoláire 

amháin in iúl nach mbeadh an caidreamh céanna aici leis an gcultúr Gaelach mura mbeadh an 

teanga aici, “Ní dóigh liom go mbeadh sé go hiomlán difriúil ach bíonn saghas nasc speisialta 

agat le cainteoirí eile, agus ní dóigh liom go mbeadh nasc chomh láidir san agam le an gcultúr 

ach an oiread.” Thaispeáin duine amháin acu go raibh siad buartha go bhfuil an ceangal san á 
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chailliúint, “Tá an ceangal á cailliúint ach tá sé riachtanach go mbeadh sé ann mar go 

bhfuileadar fite fuaite le chéile”. Is fiú torthaí an taighde a chur i gcontrárthacht leis an eolas 

a bhailigh Ní Chonchúir (2012) ó dhéagóirí Gaeltachta. Níor mheas Ní Chonchúir  ón eolas a 

bhailigh sí le linn a staidéir go raibh coincheapa soiléire ag na déagóirí maidir le cultúr na 

Gaeltachta ná maidir leis an ngaol idir an teanga agus an cultúr a ghabhann léi. Is léir gur a 

mhalairt a léirigh na daltaí agus na hiar-scoláirí a ghlac páirt sa staidéar seo. Chuir na daltaí i 

scoil an staidéir cháis chomh maith leis na hiar-scoláirí agus na daltaí a d’fhreagair an 

ceistneoir náisiúnta in iúl gur chreid siad go láidir go raibh dlúth-cheangal idir an Ghaeilge 

agus an cultúr a ghabhann léi. Thug rannpháirtithe an staidéir seo le tuiscint gur cheap siad go 

raibh teanga na Gaeilge mar pháirt lárnach de chultúr na Gaeltachta agus na hÉireann.     

 

6.3.1 An Ghaeilge agus Lá Fhéile Pádraig 

Bhí cosúlacht idir freagra iar-scoláire amháin agus sampla a luaigh mionlach na ndaltaí sna 

hagallaimh agus sna ceistneoirí nuair a rinne sí tagairt do Lá Fhéile Pádraig, “Nuair a bhíonn 

ócáidí speisialta ar bun sa tír agus ceiliúradh m.sh. Lá ‘Le Pádraig, cluichí idirnáisiúnta, 

cluichí CLG.” Luaigh 2% de na daltaí a d’fhreagair an ceistneoir náisiúnta go mbíonn bród 

orthu mar Ghaeilgeoirí ar Lá Fhéile Pádraig, mar shampla, “go háirithe ar Lá Fhéile Pádraig 

nuair atá an domhan ar fad ag ceiliúradh cultúr na hÉireann. Labhraím as Gaeilge don lá ar 

fad”. Luaigh mionlach na ndaltaí i scoil an staidéir cháis an lá céanna sna hagallaimh agus 

dúirt siad go mbíonn siad ag iarraidh a bheith i gcomhluadar a gcairde Gaeltachta an lá san 

agus go dteastaíonn uathu Gaeilge a labhairt don lá ar fad ar an lá san gach bliain.  

 

Léiríonn torthaí an taighde go leanann déagóirí nósanna agus traidisiúin an phobail agus 

daoine fásta timpeall orthu mar a chuireann Bruner (1986) in iúl dúinn. D’aithin na 

rannpháirtithe an tábhacht cultúrtha a leagann Éireannaigh in Éirinn agus ar fud an domhain 

ar an lá seo. Thaispeáin na daltaí go raibh fonn orthu glacadh leis na nósanna a bhain leis an 

lá seo. Ní hamháin san ach theastaigh uathu a gcuid aitheantais mar chainteoirí Ghaeilge a 

chur chun cinn go poiblí sna ceantair Ghalltachta ar an 17ú Márta gach bliain. Taispeánann 

an taighde seo gurb ionann cultúr agus oidhreacht sóisialta mar a ndúirt Bilton et al. (1981). 

Is í teanga na Gaeilge croílár chultúir na hÉireann de réir na daltaí a ghlac páirt sa staidéar 

taighde. Tógadh an formhór dóibh i gceantar Gaeltachta agus cuireadh oideachas ar gach 

duine acu in iar-bhunscoil Ghaeltachta. Dá bharr san, léiríodh dóibh i mbealaí éagsúla ar 

bhonn laethúil go bhfuil dlúth-cheangal idir an teanga agus an cultúr. D’fhoghlaim na 

rannpháirtithe luach na teanga go sóisialta trí an teanga í féin agus trí iompar dhaoine fásta sa 
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cheantar Gaeltachta mar a ndúirt Kirby et al. (1997) a tharlaíonn le cultúr. Feictear ‘ruthag 

paraidímeach/eiseamláireach’ Wenger (1998) anseo toisc go soláthraíonn pobal na hÉireann 

gléasanna patrún chun a thaispeáint do bhaill nua ar nós déagóirí conas idirbheartaíocht a 

dhéanamh ar a gcuid aitheantais mar Éireannaigh. 

 

Léiríonn freagraí na rannpháirtithe gur lá speisialta atá ann dóibh ina mbíonn fonn is bród 

orthu úsáid a bhaint as a gcuid Gaeilge. Léirigh na daltaí i scoil an staidéir cháis agus sa 

cheistneoir náisiúnta go mbíonn fonn orthu a ndroim a chasadh ar an mBéarla ar an lá seo 

agus díriú ar an Ghaeilge. Chuir siad in iúl go mothaíonn siad bródúil mar Ghaeilgeoirí ar Lá 

Fhéile Pádraig toisc go bhfuil siad in ann teanga dhúchais na tíre a labhairt, rud nach bhfuil 

gach Éireannach in ann a dhéanamh. Tugann an lá seo deis d’Éireannaigh óga dátheangacha 

an Ghaeilge a labhairt ós ard agus go poiblí. Ligtear dóibh a gcuid aitheantais a thaispeáint. 

Mar a deir Cronin agus Adair (2002:184), “As through the rest of its history, St Patrick’s Day 

reveals much about the political and social experiences of the Irish at home and abroad, and 

offers a window through which their competing senses of identity and loyalty can be 

understood”.  

 

Is cosúil go dtagann aitheantas Gaelach na ndéagóirí dátheangacha chun cinn go láidir ar Lá 

Fhéile Pádraig. Baineann na déagóirí úsáid as an lá chun a gcuid aitheantais a chur os 

comhair an phobail. Caitheann siad an lá i gcomhluadar a gcairde scoile ionas gur féidir leo 

labhairt lena chéile as Gaeilge don lá ar fad. Is dócha go mothaíonn na déagóirí compordach 

ag labhairt Gaeilge go hard is go poiblí sa Ghalltacht ar an lá seo mar go mbíonn muintir na 

tíre ar fad idir Gaeilgeoirí is Béarlóirí ag iarraidh a n-aitheantais mar Éireannaigh a 

thaispeáint go poiblí. Is léir mar sin go mothaíonn na daltaí bródúil as an Ghaeilge ar Lá 

Fhéile Pádraig agus ní bhíonn leisce orthu an teanga a labhairt os comhair lucht an Bhéarla sa 

Ghalltacht. Cuireann torthaí an taighde seo in iúl gurb ionann an Ghaeilge agus cultúr na 

hÉireann is aitheantas Éireannaigh do dhéagóirí na Gaeltachta. 

 

6.3.2 An Ghaeilge agus An Ceol 

Tháinig cúrsaí ceoil anuas freisin sna hagallaimh i scoil an staidéir cháis agus an nasc idir an 

Ghaeilge agus an cultúr na tíre á phlé ag na daltaí. Dúirt na daltaí san agallamh grúpa go 

dtaitníonn gach saghas ceoil leo ach dúirt dalta amháin go raibh níos mó suime aige i gceol 

traidisiúnta de réir mar a chuaigh sé in aois. Chomh maith le san, dúirt na daltaí go 

gceanglaíonn siad an ceol traidisiúnta leis an teanga: 
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(T: An Taighdeoir; 

Máire: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Áine: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Máirín: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Micheál: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Rónán: Dalta T2, Gaelscoil; 

Niall: Dalta T2, Bunscoil Bhéarla.) 

 

Micheál: Cheap mise go raibh Sharon Shannon saghas óinseach ach anois like is 

breá liom í. Níl a fhios agam cén fáth, tá sé just like nuair a d’athraigh mé aois. 

Taighdeoir: An gceanglaíonn sibh an bosca ceoil is an ceol traidisiúnta … ? 

Rónán: Leis an teanga. 

Taighdeoir: Ach rap, popcheol?  

Máirín: Tá sé go léir like mo chultúr. 

 

Is suimiúil gur mhothaigh an déagóir Gaeltachta (T2) thuas gur bhain gach saghas ceoil lena 

cultúr Éireannach. Chuir an triúr chailín ón agallamh grúpa béim ar an nasc idir an teanga 

agus an ceol ina n-agallaimh aonair. Dúirt Máirín (T2) gur bhraith sí bródúil mar Ghaeilgeoir 

“nuair a chan na Coronas amhrán as Gaeilge ag ceolchoirm agus ní raibh ach deichniúr 

againn a bhí in ann canadh leo” agus dúirt Áine (T3) go mothaíonn sí bródúil “nuair a 

chuireann an t-amhránaí Meiriceánach Josh Ritter nótaí ar a chuid albaim ach ní thuigeann 

ach Gaeilgeoirí iad”. Luaigh Máire (T2) amhránaíocht nuair a dúirt thug sí sampla d’ócáid, 

“nuair a bhíonn mé féin agus mo chairde ag canadh amhráin as Gaelainn agus muid amuigh 

ist’oíche”. Is suimiúil nach ceol traidisiúnta a luaigh na cailíní seo. 

 

 

6.3.3 An Ghaeilge agus An Spórt 

Rinne roinnt mhaith de na daltaí tagairtí don spórt agus iad ag iarraidh cur síos a dhéanamh ar 

a gcuid aitheantais mar Éireannaigh, mar Ghaeilgeoirí agus mar dhaoine óga dátheangacha. 

Tharraing formhór na ndaltaí ábhar an spóirt anuas iad féin sna hagallaimh. Léiríodh dom go 

raibh tionchar láidir ag an spórt is ag imreoirí spórt ar mheonta na ndéagóirí i leith a gcuid 

aitheantais. Tacaíonn torthaí an taighde leis an bhéim a chuir Titley (2004) ar ról lárnach an 

spóirt agus in aitheantas na hÉireann. Roghnaíodh ócáid spórtúil go minic sna hagallaimh 

nuair a iarradh orthu sampla a thabhairt d’ócáid go raibh bród orthu mar Ghaeilgeoir, mar 

Éireannach nó mar dhuine dátheangach. Tacaíonn an ceangal seo idir spórt agus aitheantas le 

taighde a rinne taighdeoirí ar nós Bairner (2005), Cronin (1997; 1999) agus Sugden agus 

Bairner (1993). 
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Luaigh 13% de na daltaí a d’fhreagair an ceistneoir náisiúnta cúrsaí spóirt nuair a iarradh 

orthu sampla a thabhairt d’uair éigin go raibh bród orthu mar Ghaeilgeoirí. Ba mhinic a luadh 

cluichí Chumainn Lúthchleas Gael sna ceistneoirí mar a luaigh daltaí i scoil an staidéir cháis 

sna hagallaimh agus go háirithe sa scríbhneoireacht phearsanta. Dúirt roinnt daltaí go 

mothaíonn siad bródúil nuair a bhíonn an t-amhrán náisiúnta á sheinm i bPáirc an Chrócaigh, 

mar shampla, “Bíonn bród orm mar Ghaeilgeoir gach uair a bhím ag cluiche agus go mbím 

ag gcanadh an amhrán náisiúnta agus go bhfuil aithne agam ar na focail”. Luaigh cuid de na 

daltaí go mbíonn bród orthu nuair a bhíonn siad ag imirt CLG, mar shampla, “Nuair a bím ag 

imirt peil gaelach don scoil, bíonn muid ag labhairt Gaeilge agus de bhrí sin bíonn buntáiste 

againn thar an foireann eile mar ní féidir leo teagmháil Gaeilge”. Dar le daltaí i scoil an 

staidéir cháis, tá an buntáiste céanna acu agus ag imirt le foireann na scoile nó lena gclub 

Gaeltachta. Rinne dalta amháin tagairt do Chluiche Ceannais na hÉireann mar a rinne roinnt 

de na daltaí sna hagallaimh, “Bím bródúil as an Gaeilge nuair a labhrann captaen an foireann 

a bhíonn an bua acu san cluiche ceannais trí Gaeilge. Taispeánann sé seo go bhfuil sé fós 

beo”. Ach tugadh samplaí de spóirt eile ar nós triúr dalta a dúirt go raibh bród orthu nuair a 

bhuaigh foireann rugbaí na hÉireann cluiche tábhachtach, mar shampla, “Nuair a bhuamar an 

cluiche rugbaí ag an deireadh seachtaine i gcoinne an Sasanaigh” agus “Nuair a bhfuair muid 

an bua ar an Sasana sa rugbaí agus cricket”. Tá contrárthacht idir an ráiteas seo agus an méid 

a bhí le rá ag na daltaí san agallamh grúpa nuair a léirigh siad nár mhothaigh siad bródúil as 

foireann chruicéid na hÉireann agus an bua a bhí acu ar Sasana.   

 

 

 An Ghaeilge agus an Cumann Lúthchleas Gael 

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Luaigh formhór na ndaltaí i scoil an staidéir cháis cluichí Ghaelacha, an iománaíocht agus an 

pheil Ghaelach, dá samplaí de bhabhtaí a bhraitheann siad bródúil mar Ghaeilgeoirí. Dúirt 

roinnt acu go mbraitheann siad bródúil nuair a bhíonn siad féin ag imirt leis an gclub áitiúil 

nó nuair a bhíonn siad ag féachaint ar chluiche ina mbíonn foireann an chontae ag imirt. Dúirt 

roinnt mhaith daltaí go mbraitheann siad mar fhíor Éireannaigh nuair a ghlacann siad páirt in 

imeachtaí Gaelacha, go háirithe nuair a bhíonn siad ag imirt nó ag féachaint ar chluichí peile 

nó iománaíochta. Mar a dúirt dalta T3 amháin, “Braithim mar fíor Éireannach go háirithe 

nuair a rachainn go dtí ceolchoirm Gaelach nó cluiche nó nuair a bhím ag féachaint ar (a 

contae dúchasach) ag imirt an iomáint”. Luaigh mionlach na ndaltaí gur mhothaigh siad mar 
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san nuair a bhuaigh foireann na Gaeltachta craobh an chontae agus rinne an captaen an óráid 

trí Ghaeilge. Leag siad béim faoi leith ar an amhrán náisiúnta agus iad ag cluichí. Mar a dúirt 

dalta T3, “Tá cultúr saibhir againn agus aon uair a bím ag freastal ar cluiche iománaíochta 

agus nuair a tosaíonn an slua go léir ag canadh ‘Amhrán na bhFiann’ mothaím bródúil agus 

mórtasach as mo thír”. Mhínigh siad go raibh bród orthu mar shampla dúirt dalta T3, “nuair a 

bhuaigh foireann na Gaeltachta craobh an chontae agus rinne an captaen an óráid as Gaoluinn 

agus chanamar amhrán as Gaoluinn”, ag imirt ar fhoireann peile na scoile, ag labhairt as 

Gaeilge lena gcairde agus iad ag traenáil peile agus nuair nach dtuigeann foirne eile iad agus 

iad ag imirt i gcluiche peile. Mar a mhínigh dalta T2, “Le linn speech (ainm dalta), tar éis 

craobh an chontae. Ní raibh clú ag an foireann eile cad a bhí á rá aige. Bhí mé bródúil”. 

D’aontaigh gach dalta go bhfuil ceangal idir teanga na Gaeilge agus cultúr na hÉireann, go 

háirithe le ceol traidisiúnta agus an Cumann Lúthchleas Gael. Ba mhinic a luaigh na daltaí 

cluichí Chumainn Lúthchleas Gael is iad ag tabhairt samplaí d’ócáidí gur mhothaigh siad 

bródúil mar Ghaeilgeoirí, mar dhaoine dátheangacha agus mar Éireannaigh.  

 

Shíl méid mór daltaí gur tábhachtach an rud é nasc a chaomhnú idir an Ghaeilge agus an 

CLG. Cheap na daltaí go bhfuil ról lárnach ag an gCLG i gcultúr náisiúnta na hÉireann agus 

gur foinse mórtais náisiúnta é. Luaigh siad gur traidisiún é tosach na hóráide a rá as Gaeilge 

nuair a ghlacann captaen le corn agus go léirítear an nasc idir teanga agus cultúr na tíre ag 

ócáid mar san. Mar a mhínigh dalta T2 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta: 

 

Taighdeoir: An dóigh leat go bhfuil ceangal idir an CLG agus rudaí cultúrtha ar nós 

ceol traidisiúnta leis an teanga? 

Dalta T2: Em tá ceangal beag like anseo is ansiúd. Like an bhfuil fhios agat nuair a 

d’fhág … corn nó rud éigin, theastaigh uaim go mbeadh an saghas … go labhródh an 

duine as Gaeilge like tá na rud céanna le rá gach bliain, ‘Tá an-áthas orm an corn seo a 

ghlacadh’ ach like níl … (ag gáire) níl fhios agam really an bhfuil fhios acu cad atá á rá 

acu. Tá sé just mar like traidisiún é sin a rá agus tá sé go maith i slí éigin mar tá siad ag 

labhairt beagáinín ach ceapaim gur cheart go mbeadh like níos mó Gaoluinne á labhairt 

agat nuair atá tú ag glacadh le corn like corn Sam Maguire nó rud éigin mar sin. Like is 

mór really mór é, is rud Éireannach é. Níl … níl aon bhaint aige le Sasana nó aon thír 

eile so ceapaim gur cheart go mbeadh like … 

Taighdeoir: An gceapann tú go bhfuil ceangal idir an teanga agus an cultúr ansin? 

Dalta T2: Yeah mar is like iománaíocht agus peil Ghaelach is traidisiún Éireann just (le 

béim) Éireann é ach tá ceangal sa slí sin leis an teanga. 

 

Chuir na daltaí béim ar an dlúth-cheangal idir teanga dhúchasach na tíre agus na cluichí 

Ghaelacha. Dar leo, baineann siad lena chéile mar go bhfuil an teanga is na cluichí seo mar 

pháirt de chultúr na hÉireann agus ár gcuid aitheantais mar Éireannaigh. Mhínigh na daltaí go 
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mothaíonn siad bródúil mar Ghaeilgeoirí agus mar Éireannaigh nuair a bhíonn siad ag canadh 

‘Amhrán na bhFiann’ ag cluichí nuair nach mbíonn na focail ar eolas ag daoine eile sa tslua 

agus nuair a bhuaigh siad craobh nó corn spóirt is thugadar an óráid as Gaeilge agus chanadar 

amhrán Gaelach. Tacaíonn torthaí an taighde leis an eolas a bhailigh Tuck (2005) ó himreoirí 

rugbaí idirnáisiúnta Éireannacha mar gur chuir an formhór dóibh in iúl gurb é an t-am is mó a 

smaoiníonn siad ar a gcuid aitheantais ná nuair a sheinntear na hamhráin náisiúnta roimh 

chluichí. Mar a mhínigh dalta T3 i mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta: 

 

Taighdeoir: An gceapann tú go bhfuil ceangal idir an teanga agus an Cumann 

Lúthchleas Gael? 

Dalta T3: Oh yeah bíonn. Is cuimhin liom bhíomar ar saoire agus bhímid just ag 

labhairt le daoine like bhíomar ag cleachtadh ár Spáinnis … bhí siad then ag labhairt 

linn faoin iomáint agus bhí muidne ag míniú cad a bhí i gceist agus bhí fhios acu san, 

“O yeah bímid ag dul thíos go dtí na tigh tábhairne Éireannacha chun féachaint air. Tá 

sé an-ait i gcomparáid leis na spóirt atá againn agus an sacar agus rudaí mar san. Tá an 

spórt an-mhór le bheith i d’Éireannach. 

Taighdeoir: An raibh bród ort go raibh ár spórt féin againn? 

Dalta T3: Ceapaim go bhfuil ár spórt féin go maith toisc gur is linne é. Ach má bhíonn 

na Gearmánaigh á imirt n’fheadar an mbeadh sé chomh maith … toisc go rud 

Éireannach é amháin. 

Taighdeoir: Conas a bhraitheann tú nuair a chloiseann tú ‘Amhrán na bhFiann’ ag 

tosach cluiche? 

Dalta T3: Ceapaim gur nós an-dheas é go seasann gach duine suas agus go gcanann 

siad fiú like mura bhfuil Gaeilge acu, tá siad in ann an amhrán seo a chanadh i gceart. 

Taighdeoir: An mbraitheann tú mar fhíor Éireannach ag ócáid mar san? 

Dalta T3: Yeah (ag gáire) go háirithe like in san Craobh na hÉireann nuair atá an slua 

mór agus tá an banna ann agus tá an atmaisféar go hálainn ann agus just bíonn gach 

duine ann. 

Taighdeoir: Dar leat, cad a cheapann na himreoirí faoin gcúpla focal Gaoluinne a 

deirtear de ghnáth nuair a ghlactar le corn? 

Dalta T3: Ceapaim go taitníonn sé leo mar caithfidh go bhfuil mar ní dhéanfadh siad an 

iarracht é a n-aistriú go Gaoluinn agus ceapaim go cuireann sé leis an ócáid mar like is 

cluiche Éireannach a d’imir tú agus anois táim ag labhairt i mo chanúint dúchas agus tá 

gach duine ann agus bíonn gach duine just like, “O, well done. Tá sé ag déanamh an 

iarracht. Tá sé ag labhairt trí Ghaoluinn”, agus rudaí mar san. 

 

Dar le Erikson (1968), cheap Freud nár chóir smaoineamh ar an aitheantas i dtéarmaí 

pearsanta amháin ach i dtéarmaí cultúrtha freisin. Ba léir go ndearna na daltaí sainmhíniú ar a 

gcuid aitheantais i dtéarmaí cultúrtha mar gur cheangail siad an teanga le himeachtaí 

cultúrtha ina saoil ar nós an Cumann Lúthchleas Gael. Aithníonn an litríocht (Cronin, 1999; 

Sugden & Bairner, 1993) go gcothaíodh an nasc seo idir an Ghaeilge, cluichí Ghaelacha agus 

a bheith i do fhíor Éireannach ag deireadh na naoú haoise déag nuair a rinne bunaitheoirí an 

CLG, ar nós an tArd-Easpag Ó Crócaigh, iarracht ‘Éire Éireannach’ a chruthú ina ndéanfaí 
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deighilt daingean idir cultúr na nGaeil agus cultúr na nGallda. Is léir ón taighde seo go 

spreagann an CLG déagóirí na Gaeltachta chun a bheith bródúil mar Éireannaigh fós sa 21ú 

haois. Tacaíonn torthaí an taighde le Brady (2009) a dúirt gur suíomhanna aitheantais iad 

cluichí Ghaelacha. Bhain rannpháirtithe an staidéir taighde seo úsáid as an iománaíocht, an 

pheil Ghaelach chomh maith le teanga na Gaeilge chun a gcuid aitheantais mar Ghaeilgeoirí 

agus mar Éireannaigh a chur os comhair an phobail. Tacaíonn ráitis na rannpháirtithe le Ó 

Maolfabhail (1999) a dúirt gur shiombail iad na cluichí Ghaelacha agus an Ghaeilge den 

aitheantas Éireannaigh. Léiríonn torthaí an taighde gur fíor an méid a deir Bairner (2005) gur 

chóir don lucht acadúla díriú ar ról an spóirt i gcruthú aitheantais Éireannacha.  

 

Dúirt tromlach na ndaltaí go mothaíonn siad bródúil as an teanga nuair a bhíonn siad ag imirt 

le foireann na scoile, lena gclub áitiúil sa Ghaeltacht nó fiú lena gcontae dúchasach toisc go 

bhfuil buntáiste acu ar an bhfoireann eile agus do dtuigeann siad ag ócáidí mar seo go bhfuil 

rud speisialta acu nach bhfuil ag gach déagóir eile. Is gá dúinn cuimhneamh ar an bpointe 

tábhachtach go bhfuil sé de nós ag déagóirí na Gaeltachta Gaeilge a labhairt agus iad ag 

traenáil is ag imirt ach nach mbíonn an deis seo ag daltaí sa Ghalltacht. Luann an taighdeoir 

Nic Ghiolla Phádraig (2001:279) an pointe seo agus torthaí a taighde ar pháistí a labhraíonn 

Gaeilge á phlé aici, “For the Gaeltacht group, there was a vibrant Irish-speaking social life 

outside school based on sporting clubs”. Tugann an spórt deis do dhéagóirí na Gaeltachta 

Gaeilge a labhairt. Ach in ainneoin seo, dúirt cúpla dalta go mothaíonn siad mí-chompordach 

uaireanta mar Ghaeilgeoirí is iad ag imirt. Mhínigh cailín (T1) i mbliain 5 a d’fhreastail ar 

bhunscoil Ghaeltachta gur minic a bhíonn déagóirí Galltachta diúltach agus droch-bhéasach 

le déagóirí na Gaeltachta agus iad ag imirt in aghaidh a chéile i gcluiche peile nó 

iománaíochta: 

 

Dalta T1: Is dóigh liomsa go bhfuil éad orthu nach bhfuil an leibhéal Gaoluinne acu, fiú 

amháin nuair a bhíonn muidne ag imirt cluichí, labhraimse leis na cailíní eile trí 

Ghaoluinn mar nach bhfuil fhios ag na cailíní eile ar an bhfoireann eile agus deireann 

siad linn, “Bí ciúin!”. 

Taighdeoir: An gcuireann sé sin isteach ort? 

Dalta T1: Cuireann sé isteach go mór orm. 

Taighdeoir: An gcuireann sé fearg nó brón ort? 

Dalta T1: An dá rud mar just tá fadhb acu san leis níl fhios agam cén fáth. Ach just éad 

is dóigh liomsa. 

Taighdeoir: An dóigh leat go mbíonn déagóirí eile in éad leat toisc gur Ghaeilgeoir tú? 

Dalta T1: Is dóigh leo san, roinnt acu go bhfuil an teanga amaideach agus níl sé uathu 

just chun an test a fháil.  
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Dúirt dalta (T3) eile i mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta go mbíonn déagóirí 

eile ag magadh fúthu uaireanta, mar shampla deir siad, ‘Conas atú tá?’ in ionad ‘Conas atá 

tú?’. Mhínigh dalta T1 i mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta go dtosaíonn 

déagóirí Galltachta ag béicigh, mar shampla “Ye Irish!!!!”. Dúirt an dalta T1 seo go 

gcuireann a leithéid fearg air agus go dtugann sé ais-fhreagairt orthu uaireanta, mar shampla, 

“Ón Pholainn tusa nó rud éigin?” nó “Bíonn tusa ag labhairt teanga Sasanach”. Mhínigh na 

daltaí go mbraithfeadh sé ait dóibh dá labhróidís as Béarla lena chéile ag traenáil nó i lár 

cluiche. Ní hamháin san ach mhínigh roinnt acu go mbraithfeadh siad ciontach ag labhairt as 

Béarla ag am mar san. Dar leo, is rud nádúrtha dóibh casadh ar an Ghaeilge agus iad sa pháirc 

CLG. 

 

Is suimiúil go ndearna cúpla dalta tagairt do stair trodach na hÉireann agus a gcuid 

aitheantais mar dhaoine óga dátheangacha á phlé acu. Is suntasach go ndéanann Éireannaigh 

óga sa 21ú haois an nasc céanna idir teanga na Gaeilge agus an chogaíocht is a rinne Michael 

U. Ó Donnchadha a bhí ina Uachtarán ar an gCLG sna 1950í (Ó Ceallaigh, 1977). Aithnítear 

go bhfuil ról ag an gcogaíocht i gcruthú, cur i láthair agus inaistriú aitheantais an duine 

(Beard, 1998; Maguire & Tuck, 2005). Rinne cúpla dalta T2 a d’fhreastail ar bhunscoileanna 

Béarla agus ar Ghaelscoil tagairt do chúrsaí cogaíochta agus stair na hÉireann nuair a 

mhínigh siad gur throid Éireannaigh ar son na Gaeilge agus gur bhfuair Éireannaigh bás chun 

an teanga a chaomhnú agus saoirse a bhaint amach dúinn. Dar leis na daltaí seo, tá nasc idir 

teanga na Gaeilge agus stair throdach na tíre. Chomh maith le san, luaigh roinnt daltaí go 

bhfuil íomhá throdach ag muintir na hÉireann agus gur minic a dhéantar cur síos ar 

Éireannaigh mar ‘the fighting Irish’ sna meáin chumarsáide. Is cosúil gur éirigh leis an gCLG 

a chuspóir a bhaint amach, sé sin aitheantas Éireannaigh a chothú toisc go ndearna na daltaí 

tagairtí don iománaíocht agus don bpeil Ghaelach agus iad ag iarraidh a gcuid aitheantais, ní 

hamháin mar Éireannaigh ach mar dhaoine dátheangacha agus mar Ghaeilgeoirí a mhíniú. 

 

Na Tuismitheoirí 

D’admhaigh tromlach na ndaltaí gur bhreá leo Gaeilge a labhairt lena chéile ar an bpáirc toisc 

go gcuireann sé isteach ar na foirne eile nuair nach dtuigeann siad na treoracha a bhíonn siad 

ag tabhairt dá chéile. Thóg tuismitheoir dalta T2 i mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil 

Ghaeltachta an nós seo faoi deara nuair a bhíonn a páistí ag imirt i gcluiche ach ní ag traenáil: 
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Cause I know when say the girls are playing football. Now if they were training above 

in the field themselves you wouldn’t hear a word of Irish. But when they go out and 

have a match and they’re playing against a different crowd, then (emphasised) you’d 

hear them talking Irish. Which is funny kind of because when they’re training amongst 

themselves they don’t. I don’t know would they be trying to intimidate the opposition 

(laughing)? I think it’s a natural thing but I can’t understand it.  

 

Thug tuismitheoir dalta T3 i mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta le tuiscint go 

mbíonn deacrachtaí aici le roinnt blianta anuas a mac a spreagadh chun Gaeilge a labhairt sa 

bhaile léi. Dúirt sí go mbíonn sé diúltach faoin teanga agus go bhfreagraíonn sé í as Béarla an 

t-am ar fad sa tigh. Ach a mhalairt a dhéanann sé sa pháirc CLG, dar léi: 

 

Bíonn sé suimiúil nuair a thagann na páistí eile a chairde Béarla is Gaoluinn you know 

uaireanta a lán Béarla uaireanta a lán Gaoluinn you know bím ag éisteacht leo ag 

féachaint ar an dteilifís nó rud éigin. I suppose faoi láthair níos mó Béarla really. But ag 

imirt spóirt (le béim) but you know is é sin an GAA. Ach Tomás níl an suim céanna ann 

agus níl fhios agam cén fáth because nuair a bhíonn sé ag imirt spóirt nó aon rud bíonn 

sé á dhéanamh just naturally trí Ghaoluinn. 

 

Shíl na tuismitheoirí go raibh nasc idir an Ghaeilge is an cultúr Gaelach agus go raibh tuiscint 

ag a bpáistí ar an gceangal seo mar go bhfuil siad sáite sa chultúr. Tharraing an mháthair seo 

pictiúr dá mac mar dhéagóir atá ag lorg a gcuid aitheantais féin atá neamhspleách óna 

mháthair. Tacaíonn an sampla seo le teoiric Erikson (1968) a deir gurb é aois na hógántachta 

príomh-thréimhse an tsaoil i gcruthú an aitheantais.  Baineann déagóirí triail as aitheantais 

éagsúla go dtí go roghnaíonn siad an ceann atá ag teastáil uathu féin agus ní óna 

dtuismitheoirí. Taispeánann an litríocht gur féidir le duine níos mó ná aitheantas amháin a 

chruthú dóibh féin, go dtrasnaíonn siad ar a chéile agus gur féidir leo athrú ag brath ar an áit, 

am, comhluadar is teanga toisc go gcruthaítear aitheantais go laethúil (Pavlenko & 

Blackledge, 2004). Léiríonn torthaí an taighde go dtógann déagóirí dátheangacha a gcuid 

aitheantais i gcleachtas agus gur minic a iompraímid sinn féin i mbealaí atá difriúil óna chéile 

inár bpobail cleachtais éagsúla mar a chuireann Wenger (1998) in iúl dúinn.  

 

Chuir na daltaí béim ar amhrán faoi leith a chanann siad nuair a bhíonn an bua acu i gcluiche 

CLG agus mhíníodar go mothaíonn siad mórtasach mar go mbaineann an t-amhrán leis an 

gceantar áitiúil. Is léir go gcruthaíonn an ceantar áitiúil aitheantas réigiúnach. Tá torthaí an 

taighde ag aontú leis an litríocht  ar ról an cheantair áitiúil i gcruthú an aitheantais (Cronin, 

1999; Hobsbawn & Ranger, 1983) nuair a chuireann tuismitheoir dalta T1 i mbliain 5 a 
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d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta béim ar ról na scoile agus ról an cheantair Gaeltachta i 

gcruthú aitheantais na ndaltaí: 

 

Címse daoine nach dtéann ar scoil anseo agus a théann isteach go (ainm an bhaile is 

cóngaraí) tríd na blianta agus ní bhíonn an rud céanna. An bhfuil fhios agat ó thaobh 

saibhreas, ó thaobh cultúr de, ó thaobh amhránaíochta de, ní bhíonn sé acu. Címse anois 

nuair a bhuann siad craobh nó rud éigin mar sin sa pheil nó san iomáint, tosaíonn siad 

(canann sí an chéad líne de churfá amhráin áitiúil) agus cím na daoine nach raibh ar 

scoil anseo, ní bhíonn sé acu.    

 

Thaispeáin ráitis na dtuismitheoirí go roghnaíonn a bpáistí a n-aitheantais Ghaelacha ag 

ócáidí áirithe, go háirithe ócáidí spórtúla. Labhair tuismitheoir (T3) eile faoi thábhacht an 

CLG i saol a bpáistí. Chuir sí in iúl go dtugann an cultúr idir an ceol is an spórt rud breise dá 

bpáistí agus go mbíonn níos mó suime ag lucht an Bhéarla sna cathracha iontu dá bharr. Dar 

léi, cuirtear aitheantas Gaelach ar a bpáistí mar go mbíonn siad gafa le cluichí Ghaelacha 

agus ceol traidisiúnta:  

 

Is cuimhin liom dúirt Ciarán é seo liom em bhíodar (a chairde Ollscoile) ag féachaint ar 

a ríomhaire agus an ceol difriúil a bhí aige ná popcheol whatever ach bhí stuif sean nós 

air chomh maith agus dúradar leis, ‘Ciarán, cén cúis go mbíonn an méid san ceol saghas 

difriúil agat?’ agus he said, ‘Just thaitin sé liom’. Is saghas wake-up call dos na lads 

eile gur féidir é seo a bheith i do shaol, rud difriúil agus glacann siad leis. Dúirt sé go 

bhfuil traenálaí amháin go bhfuil Gaoluinn aige, a bhíonn ag traenáil an fhoireann thuas 

ansan agus úsáideann sé Gaoluinn le Ciarán nuair a chasann sé leis. Agus dúirt sé liom 

go raibh party tamall ó shin, 21st a iníon agus dúirt sé le Ciarán, ‘Tá cead agatsa teacht 

má thógann tú an fidil leat!’ (ag gáire). Tugann siad an aitheantas san dó.     

 

Is léir ón bpíosa thuas go mothaíonn an iar-scoláire Gaeltachta seo compordach mar 

Ghaeilgeoir, mar dhuine dátheangach agus mar bhall de phobal na Gaeltachta. Níor shéan sé 

go mbíonn sé ag éisteacht le ceol traidisiúnta agus amhránaíocht ar an sean-nós nuair a 

cheistigh a gcairde Ollscoile é. Dar leis na tuismitheoirí, go ginearálta, ceapann a bpáistí go 

bhfuil dlúth-cheangal idir an Ghaeilge is an CLG mar go dtugann na cluichí Ghaelacha deis 

dá bpáistí an teanga a labhairt. Mar a mhínigh tuismitheoir dalta T3 i mbliain 5 a d’fhreastail 

ar bhunscoil Ghaeltachta:  

 

Tagann sé b’fhéidir ón traenáil sa Ghaeltacht ar fad agus b’fhéidir ó áiteanna eile, ón 

scoil b’fhéidir ar dtús. Ansin an Ghaeltacht, traenáil, focail Gaoluinn agus ansin is 

féidir an ceangal a dhéanamh idir an dá rud agus tá b’fhéidir an CLG tábhachtach sa 

méid sin go dtugann siad seans dóibh an Ghaoluinn a úsáid níos mó. Tá ceangal ansin. 

Tá ceangal mór.  
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Na Múinteoirí 

Bhí na múinteoirí ar aon fhocal leis na tuismitheoirí go mbíonn bród ar na daltaí mar 

Ghaeilgeoirí nuair a bhíonn siad ag imirt cluichí Ghaelacha. Chuir múinteoir amháin béim ar 

thábhacht an chultúir Gaelach i saol na ndaltaí Gaeltachta agus an dlúth-cheangal idir an 

teanga is imeachtaí cultúrtha. Bhí sí ar aon fhocal leis an tuismitheoir thuas a ndúirt go 

dtugann an CLG deis do dhéagóirí na Gaeltachta úsáid a bhaint as an teanga: 

 

Ní dóigh liom go mairfidh aon mheas ar an teanga, sin mo thuairim pearsanta, gan an 

cultúr a cheangal leis mar níl aon úsáid (go mall le béim) dó. Agus caithfimid a bheith 

réalaíoch. Utilitarianism-is rud mór é. Mura dtabharfadh tú úsáid dóibh, ní bheidh aon 

tsuim acu. Agus don chuid is mó den am san saol mhór, ní bheidh úsáid acu don 

Ghaoluinn. Tá sé go hálainn a bheith ag caint le focal cosúil le ‘grá’ ach cad a 

chothóidh ‘an grá’ (le béim) seo mura dtabharfaidh tú rud éigin a spreagfaidh iad?  

 

Tacaíonn ráiteas an mhúinteora le Fishman (1991) a rinne an argóint nach leor don 

ngnáthdhuine teanga a hathbheochan ar son na teanga amháin. Is gá cúiseanna eile agus 

deiseanna éagsúla thabhairt do dhaoine chun úsáid a bhaint as an teanga. Léiríonn an taighde 

seo go dtugann an spórt, go háirithe an CLG, an deis seo d’Éireannaigh óga dátheangacha sna 

ceantair Ghaeltachta.  

 

Cheap múinteoir eile go bhféachann na daltaí ar an scoil Ghaeltachta mar pháirt dár gcultúr 

mar Éireannaigh, mar Ghaeilgeoirí is mar dhaoine dátheangacha, “Sílim b’fhéidir go 

mbraitheann sé le saghas fochultúr, go bhfuil tú taobh istigh de chultúr. Is rud saghas cosanta 

é ar a bhféiniúlacht, go dtugann sé féiniúlacht faoi leith dóibh agus gur rud speisialta é sin. 

Agus gur cosaint é sin ar a gcultúr féin”. Dúirt múinteoir amháin go bhfeiceann na daltaí 

buntáistí na Gaeilge is iad ag imirt ar fhoireann na scoile, “Ó am go céile má tá cluichí ar siúl 

in aghaidh scoileanna Béarla agus is féidir linne saghas cruinniú rúnda a bheith againn i lár na 

páirce. Agus ansin is féidir leo féachaint air mar rud dearfach”. Dar le beirt mhúinteoir, 

spreagann an C.L.G. is imreoirí C.L.G. go bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu na daltaí chun an 

teanga a labhairt agus a bheith bródúil aisti:   

 

Is dócha leis an CLG, is rud go bhfeiceann said b’fhéidir Seán Óg Ó hAilpín ag tabhairt 

óráid as Gaeilge agus feiceann siad go gceapann formhór na tíre gur rud iontach é sin 

ag an am. Agus ansin bíonn said ag iarraidh aithris a dhéanamh air sin iad féin níos 

déanaí. Ag amannta mar sin bíonn bród acu go bhfuil an Ghaeilge acu agus tuigeann 

siad. 
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Cabhraíonn sé le déagóirí teacht amach astu féin agus a bheith bródúil astu féin mar 

dhaoine nuair a feiceann siad na role models mar Seán Óg Ó hAilpín agus daoine mar 

sin ag baint úsáid as an teanga atá acu. Agus feiceann said nach daoine aisteacha iad 

ansin. 

 

Na hIar-scoláirí 

Dúirt gach iar-scoláire gur bhreá leo nuair a chloiseann siad ceol traidisiúnta na tíre seo nó 

nuair a fhéachann siad ar chluiche Chumainn Lúthchleas Gael agus dúirt cúigear acu go 

gcuireann na rudaí seo an-bhród orthu. Rinne iar-scoláire amháin ceangal idir ceol 

traidisiúnta agus an CLG nuair a dúirt sé, “Is breá liom ceol traidisiúnta a fheiscint go beo ar 

na sráideanna Dúrlas Éile agus mé ag cluiche ann”. Dar le hiar-scoláire amháin, mothaíonn sí 

mar Éireannach nuair a chloiseann sí ceol traidisiúnta na tíre nó nuair a fhéachann sí ar 

chluiche CLG, “braithim ceangal le mo chuid aitheantas Éireannach”. Dar leis na hiar-scoláirí 

seo, bíonn bród orthu mar Ghaeilgeoirí agus iad ag ócáidí éagsúla. Rinne triúr iar-scoláire 

tagairt do chúrsaí spóirt, go háirithe an Cumann Lúthchleas Gael, fé mar a rinne na daltaí 

scoile sna hagallaimh agus sna ceistneoirí, “Ag imirt spóirt leis an club áitiúil is iontach an 

mothúchán agus an óráid tugtha trí Ghaeilge”. Ba chuimhin le hiar-scoláire amháin babhta 

gur bhraith sí mí-chompordach mar Ghaeilgeoir nuair a bhíodh sí ag imirt peile faoi haois le 

foireann na Gaeltachta, “Nuair a cloisfeadh siad (lucht an fhreasúra) an Gaeilge tosnódh siad 

á thabhairt masla dúinn mar cheap siad gur rabhamar ar iarraidh bheith níos fearr ná iad nó 

rud éigin. Níor braith mé mí-chompordach de bharr go raibh an teanga agam ach díreach san 

slí ina cheap daoine eile gur rabhamar amadach.”  

 

Bhí cosúlachtaí idir na hócáidí ina mbraitheann na hiar-scoláirí agus na daltaí scoile mar fhíor 

Éireannaigh. Tháinig imeachtaí spóirt anuas i bhfreagraí cúigear de na hiar-scoláirí freisin, go 

háirithe cluichí CLG. Mar a mhínigh iar-scoláire amháin, “Mar fíor-Éireannach is dóigh liom 

go bhfuil an paisean agus an grá a bhfuil ag daoine don GAA ar fheabhas. Ó imreoirí agus 

lucht féachana, tagann daoine ó gach saghas cúlra agus gach aois chun tacaíocht a thabhairt. 

Is rud é an peil agus an iomáint a bhfuil bainteach le Éire amháin agus is breá liom é sin”. 

Ach luaigh beirt dhalta go mothaíonn siad mar fhíor Éireannaigh nuair a bhíonn siad ag 

féachaint ar chluichí idirnáisiúnta freisin, mar shampla, “Thar lear, breathnú ar spóirt 

idirnáisiúnta”. Tacaíonn torthaí an taighde leis an méid a dúirt Jarvie agus Walker (1994) 

gurb ionann an spórt agus uirlis chun aontú náisiúnta agus aitheantas cultúrtha a bhaint 

amach. Ba léir gur mhothaigh na rannpháirtithe níos bródúla as an Ghaeilge ag ócáidí 

spórtúla ná mar a mhothaigh siad ag ócáidí eile. Is cosúil go músclaíonn cluichí mothúcháin 
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na ndéagóirí, go háirithe a ngrá dár dteanga dhúchais. Rinne na déagóirí nasc idir teanga na 

Gaeilge agus a gcuid aitheantais mar Éireannaigh agus iad ag traenáil, ag imirt nó ag 

féachaint ar chluichí náisiúnta is idirnáisiúnta sa bhaile agus thar lear.  

 

 An Ghaeilge agus Spóirt Idirnáisiúnta 

 

Is léir gur coincheap solúbtha é an t-aitheantas. Aithníonn Graham (1997) solúbthacht agus 

stádas sealadach an aitheantais náisiúnta mar gur féidir leis athrú ag brath ar an gcomhthéacs. 

Taispeánann an staidéar taighde seo gur fíor an méid a deir Cronin (1999) go bhfuil ceangal 

idir an spórt agus aitheantas náisiúnta toisc gur ábhair solúbtha is athraitheach iad a bhíonn 

faoi chaibidil de shíor. Bhí tuairimí éagsúla ag na rannpháirtithe i leith an spóirt agus 

roghnaíodar spóirt is foirne éagsúla agus iad ag déanamh cur síos ar a gcuid aitheantais mar 

Éireannaigh. Cé gur chuir na déagóirí béim ar an gCLG, luaigh roinnt acu spóirt eile. Ní 

hamháin gur phléigh na daltaí spóirt faoi leith agus a n-aitheantais á shainmhíniú acu ach 

luaigh roinnt acu spóirt nach dóigh leo féin a bhaineann le haitheantas na hÉireann cé go 

bhfuil foirne náisiúnta ag an tír. Tacaíonn torthaí an taighde leis an bplé a dhéanann Sugden 

agus Bairner (1993) ar sheasamh stairiúil spóirt éagsúla in Éirinn agus leis an méid a deir 

Watson (2008) faoin íomhá a cothaíodh d’Éire agus den mBreatain a bhí bunaithe ar an spórt. 

Thaispeáin na rannpháirtithe go raibh meonta éagsúla acu mar Éireannaigh óga sa 21ú haois i 

leith spóirt ar nós rugbaí agus cruicéad a bhain leis an mBreatain go traidisiúnta.  

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Tháinig an rugbaí anuas sna ceistneoirí náisiúnta agus sna hagallaimh leis na daltaí. Rinne 

cailín T1 i mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta tagairt don rugbaí nuair a bhí a 

cuid aitheantais mar Éireannach á phlé aici. Ba léir nach raibh suim dá laghad aici sa spórt 

seo agus nár cheap sí go raibh an rugbaí mar pháirt de chultúr nó d’aitheantas na hÉireann: 

 

Taighdeoir: An dóigh leat gur féidir le daoine a rá gur fíor Éireannaigh iad mura bhfuil 

focal Gaoluinne acu? 

Dalta T1: Bhuel má tá suim acu b’fhéidir ach mura bhfuil siad fiú amháin ag déanamh 

iarracht agus nach bhfuil aon suim acu, ní dóigh liom é mar is páirt den tír é…like rud a 

chuireann fearg ormsa ná an amhrán, ‘Shoulder to Shoulder’, or whatever it is. Is fuath 

liom é (guth láidir). Just is fuath liom é. 

Taighdeoir: Cén fáth a chanann siad é, an dóigh leat? 

Dalta T1: Is dócha do na daoine ón Tuaisceart ach níl ach beirt nó rud éigin. Is féidir 

leo san imeacht go dtí Sasana má tá uathu, is cuma liomsa.  
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Taighdeoir: An dóigh leat go mbíonn sé difriúil a bheith ag cluiche rugbaí seachas a 

bheith ag cluiche iománaíochta nó peile? 

Dalta T1: Na daoine a théann ann tá airgead acu agus is cuma leo faoi aon rud eile. Is 

féidir leo é a cheannach má tá sé uathu agus níl an Ghaoluinn ag teastáil uathu. 

Taighdeoir: Conas a bhraitheann tú nuair a sheinntear Amhrán na bhFiann ag tosach 

cluiche? 

Dalta T1: Bhuel like bím ag smaoineamh ar na focail agus cad a chiallaíonn siad. 

Tá cosúlacht idir an méid a dúirt an dalta T1 thuas agus an méid a dúirt na taighdeoirí 

Maguire agus Tuck (2005) go gcruthaíonn ceist na teanga teannas nuair a bhíonn gá le 

hamhráin a roghnú do chluichí idirnáisiúnta rugbaí. Ba léir gur shíl an dalta seo gur sheas an 

t-amhrán náisiúnta, ‘Amhrán na bhFiann’, d’Éire agus gur shiombail is ea é d’aitheantas na 

tíre. Tharraing an déagóir Gaeltachta (T1) seo teorainn idir an Poblacht agus an Tuaisceart, 

idir cluichí Ghaelacha agus an rugbaí, idir an Ghaeilge agus an Béarla. Chuir sí béim ar 

fhocail an amhráin náisiúnta agus an bhrí a bhaineann leo. Is cosúil go bhfuil an dalta ag 

tagairt do ‘na frásaí frith-Shasanach’ atá san amhrán mar a ghlaonn Tuck (2005) orthu.  

 

Is suimiúil go ndearna mionlach na ndaltaí tagairt don rugbaí agus do fhoireann rugbaí na 

hÉireann agus iad ag tabhairt sampla d’ócáid gur mhothaigh siad bródúil mar Ghaeilgeoirí. Is 

dócha nach gcuireadh sé ionadh ar dhuine dá luafadh na daltaí an fhoireann rugbaí náisiúnta 

mar thoradh ar an mbua cáiliúil a bhí acu sa Grand Slam i 2009. Mar san, thuigfeá an chúis 

go ndéanfaí tagairt don mbua seo agus iad ag iarraidh cuntas a thabhairt ar an slí a 

mhothaíonn siad mar Éireannaigh. Ach is suimiúil go ndearnadh tagairt don rugbaí agus iad 

ag freagairt na ceiste ina lorgaíodh sampla de bhabhta go raibh bród orthu mar Ghaeilgeoirí. 

Mar san, rinne na déagóirí dátheangacha seo ceangal idir teanga na Gaeilge agus cluiche 

Gallda seachas cluiche Gaelach. Is éagsúil an spórt é an rugbaí in Éirinn mar go mbaineann 

sé leis an oileán ar fad ina gcruthaítear pobal samhalta na hÉireann mar a mhíníonn Maguire 

agus Tuck (2005). Deir an taighdeoir Carter (2005) gur féidir le hÉireannach spórt a 

bhaineann le tír eile a imirt agus a bheith ina Éireannach fós. Is suimiúil gur luaigh dalta T2 i 

mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta babhta ina raibh sé ag imirt sacair agus é ag 

tabhairt sampla d’ócáid go raibh bród air mar Ghaeilgeoir. Mhínigh sé go raibh sé mar 

chaptaen ar fhoireann sacair agus gur thug sé an óráid as Gaeilge nuair a bhuaigh siad corn. 

Dúirt sé gur chuir sé ionadh ar dhaoine eile nuair a labhair sé as Gaeilge mar nach foireann 

Gaeltachta a bhí i gceist ach gur thaitin sé leis an slua. Dar leis, mhothaigh sé bródúil is é ag 

labhairt as Gaeilge agus nuair a chonaic sé a ainm as Gaeilge sa nuachtán áitiúil chomh maith 

le halt mar gheall ar an óráid a thug sé i ndiaidh an chluiche. Is léir nár rinne an saghas spóirt 
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aon difríocht don dalta Gaeltachta seo mar go raibh sé sásta labhairt as Gaeilge ag cluiche 

CLG nó sacair.  

 

Rinne mé tagairt do fhoireann chruicéid na hÉireann agus ábhar an aitheantais á phlé agam 

leis na rannpháirtithe san agallamh grúpa mar go raibh bua acu ar fhoireann na Breataine 

thart ar an am a cuireadh an t-agallamh ar siúl. I dtosach báire, d’fhiafraigh mé de na daltaí an 

raibh suim acu i ngach aon shaghas spórt agus an raibh gach spórt mar pháirt dár gcultúr toisc 

go rabhadar díreach i ndiaidh a rá go raibh gach saghas ceoil mar pháirt dár gcultúr. Ba léir 

dom ón nóiméad gur luadh an fhoireann chruicéid nár mhothaigh na daltaí go raibh aon 

cheangal idir an fhoireann seo agus iad féin mar Éireannaigh: 

 

(T: An Taighdeoir; 

Máire: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Áine: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Máirín: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Micheál: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Rónán: Dalta T2, Gaelscoil; 

Niall: Dalta T2, Bunscoil Bhéarla.) 

 

Taighdeoir: An ndéanann sibh an rud céanna le spórt? An bhfuil suim agaibh mar 

shampla sa fhoireann chruicéid? Go tobann bhíodar sa nuacht gur bhuadar. An 

raibh sibh bródúil … ? 

Máirín: No! 

Rónán: No! 

An grúpa: No! 

An grúpa ag gáire. 

Taighdeoir: Ach gur foireann na hÉireann a bhí ann agus bhí an bua acu ar 

Shasana. 

Máirín: Ach bhí an chuid is mó de na daoine bhí like a sin-seanathair Gaoluinn 

acu … 

Taighdeoir: An mbraitheann sibh mar an gcéanna faoin sacar? 

Máire: Ar fhéach tú ar an fhoireann? Agus ní déarfaidh mé a thuilleadh actually! 

Taighdeoir: Sasanaigh an ea? 

Máirín: Like bhíodar ón Astráil … 

Máire: Féach an chuma orthu. Ar fhéach siad Éireannach?  

Áine: Ba chosúil gur ón Astráil iad. 

Máirín: Agus an Ind. 

Máire: Agus bhí daoine gorma ann sorry but níl siad Éireannach. 

Rónán: Ní Éireannaigh a bhí ann. 

Taighdeoir: Níor bhraith sibhse ... ? 

Máirín: Fiú an slí ina labhrann siad bhí fhios agat níor fhás siad suas anseo. 
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Tháinig teoiric Erikson (1968:132) chun cinn sa chomhrá seo, “young people can become 

remarkably clannish, intolerant, and cruel in their exclusion of others who are ‘different’ in 

skin color or cultural background”. Ba léir nár chomhlíon an fhoireann chruicéid tréithe na 

Éireannacha d’aon dalta sa ghrúpa. Is cosúil go bhfuil meon fós ann i measc an phobail nach 

mbaineann an spórt seo le na gnáthdhaoine in Éirinn mar a bhí ann sa naoú haois déag (Hunt, 

2007). Rinne máthair Mháirín (dalta T2) tagairt don bhfoireann chruicéid agus í ag déanamh 

cur síos ar an slí a mhothaíonn a hiníon mar Éireannach: 

They would be Irish ok (ag gáire) and proud of being Irish and got some laugh out of 

the cricket and Ireland winning and that sense of pride and especially beating England 

and all that the connotations of that. It probably gives it an extra thing. But would they 

be the same regardless of where they were educated? Em I don’t know. 

 

Is suimiúil go ndearna an tuismitheoir seo tagairt don gcluiche cruicéid a imríodh le linn na 

tréimhse a cuireadh na hagallaimh ar siúl ina raibh an lámh in uachtar ag foireann na 

hÉireann ar fhoireann na Breataine. Mheas an mháthair seo go raibh bród ar a páistí, ní 

hamháin nuair a bhí bua ag Éire sa chruicéad ach gur éirigh leo an bua a bheith acu ar an 

mBreatain. Tacaíonn an meon seo leis an méid a deir Diffley (1973) i leith an rugbaí gurb é 

tosaíocht na ndaoine ón tús ná an lámh in uachtar a bheith acu ar Shasana. Ach a  mhalairt a 

dúirt iníon an thuismitheora thuas nuair a chuir sí in iúl nach raibh bród uirthi as foireann 

chruicéid na hÉireann mar nach Éireannaigh is ea iad, dar léi féin.  

 

Lean an comhrá seo ar aghaidh sa dara seisiún leis an agallamh grúpa agus ba léir gur 

mhothaigh siad chomh láidir faoin ábhar is a bhraitheadar an lá roimhe sin: 

 

Taighdeoir: Inné bhíomar ag caint faoi chúrsaí spóirt. Nuair a bhí sibh ag caint 

faoin bhfoireann chruicéid, bhraith sibh nach Éireannaigh iad cé gur foireann na 

hÉireann atá ann. An féidir libh a mhíniú cén fáth? 

Áine: Níl aon ghaol eadrainn agus an fhoireann san agus ní imrímid cruicéad agus 

mar san níl tuiscint againn air b’fhéidir ... rud nach mbíonn ar fáil dúinn anseo 

b’fhéidir ansin braithimid nach rud traidisiúnta nó rud Éireannach é. 

Taighdeoir: An mbraithfeá mar an gcéanna faoi sacar nó rugbaí? 

Máirín: Bhuel tá formhór an fhoireann chruicéid níl siad ina gcónaí anseo, tá siad 

ina gcónaí i Sasana nó san Astráil. 

Taighdeoir: An ndéanann sé sin difríocht, an dóigh leat? 

Máirín: Bhuel b’fhéidir gur rugadh iad anseo ach níl Éire mar a mbaile.  

 

 

Chuir na daltaí a dtuairimí in iúl go han-shoiléir agus ní raibh leisce orthu deighilt a 

dhéanamh idir a gcuid aitheantais féin mar Éireannaigh agus na himreoirí chruicéid. Dar leo, 
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ní hionann iad toisc nach rugadh iad in Éirinn nó nach bhfuil cónaí orthu sa thír seo a 

thuilleadh. Caitheann an comhrá seo solas ar an meon atá ag daoine óga dátheangacha ar na 

coinníollacha gur ghá do dhuine a chomhlíonadh chun bheith in ann a rá go hÉireannach is ea 

é/í sa 21ú haois: 

 

Taighdeoir: Má ligtear dóibh imirt táid á rá gur Éireannaigh iad. An dóigh libhse (le 

béim) gur Éireannaigh iad? 

Niall: No. 

Máire: No. 

Taighdeoir: Cén fáth más as an tír seo dá sean-thuismitheoirí? 

Máire: Is léir nach fíor Éireannaigh iad ón ag féachaint orthu. 

Taighdeoir: Conas? Cén saghas cuma atá orthu? 

Ciúnas. 

Áine: Tá cuma na hAstráiligh orthu. Bíonn siad like … bíonn craic … 

Máire: Craiceann níos dorcha. 

Áine:  … bíonn siad just … an chanúint atá acu is saghas ón Astráil iad nuair a bhíonn 

tú ag éisteacht leo ag caint ní cheapfá gur Éireannaigh iad. 

Niall: Is dóigh liom go bhfuil saghas pearsantacht ... tréithe na hÉireannaigh ag daoine 

agus níl sé acu. 

Taighdeoir: An bhfuil Éireannaigh ‘nua’ ann anois? Cad is Éireannach ann?  

Máirín: Ní dóigh liom go bhfuil sin … dath do chraicinn … ach like d’fhás na daoine 

seo suas i dtíortha eile le cultúr agus nósanna na tíre sin so níor fhás siad suas leis an 

Ghaoluinn nó an aon pháirt de chultúr na tíre. 

Taighdeoir: An dóigh libh b’fhéidir go raibh toisc go bhfuil cúlra Éireannach acu? 

Máirín: B’fhéidir ach tá tír acu féin freisin like sin an áit a ghlaoitear ‘abhaile’ mar 

tógadh iad ann agus tá siad bainteach leis an gcultúr sa thír sin ach na daoine ar an 

fhoireann chruicéid an fiú fhios agat conas ‘Dia is Muire duit’ a rá. 

Taighdeoir: An dóigh libh go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh Gaoluinn ag duine chun 

a rá gur Éireannach iad? 

Máirín: Bhuel tá an bun-Ghaoluinn sin like … 

Áine: Tá sé sin an-drochbhéasach. 

Rónán: Yeah. 

Máirín: Slán, Dia is Muire duit, go raibh maith agat. 

Rónán: Ní chaithfidh an teanga Gaeilge a bheith agat ach má tá píosaí de chultúr eile na 

tíre agat cosúil leis an bosca ceoil nó rince Gaelach. 

 

Tugann an méid seo le tuiscint nach nglacann roinnt daoine óga dátheangacha le gach aon 

duine a deir gur Éireannach is ea é/í. Is minic a cheistítear ‘Éireannachas’ imreoirí a imríonn 

ar son na hÉireann (Carter, 2005). Ní hamháin go mbíonn tábhacht ag baint leis an áit ina 

rugadh iad ach déanann na déagóirí breithiúnas ar an gcuma fhisiciúil, an chanúint agus an 

pearsantacht atá ag dhaoine eile. Dar leo, ní Éireannach tú mura bhfuil tú in ann aon Ghaeilge 

a labhairt nó mura bhfuil tuiscint agat ar chultúr na tíre. Cháin na daltaí go léir san agallamh 

grúpa foireann chruicéid na hÉireann mar nach gcomhlíonann siad a gcoinníollacha maidir 

lena bheith i d’Éireannach. Ardaíonn an cáineadh seo an nasc idir spórt agus aitheantas. Is 
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léir gur cluiche Sasanach é an cruicéad agus cé go bhfuil an spórt ag mealladh níos mó 

Éireannaigh le roinnt blianta anuas, ní chuirtear béim air sa thír seo. Is gá dúinn smaoineamh 

nach imrítear é de ghnáth i scoileanna na tíre agus nach bhfuil an taithí ag daltaí a bheith ag 

féachaint air. B’fhéidir go míníonn sé seo an chúis gur mheas na daltaí san agallamh grúpa 

nár fíor Éireannaigh iad na himreoirí ar an bhfoireann chruicéid.     

   

Ba shuimiúil an méid a bhí le rá ag na daltaí faoin bhfoireann chruicéid toisc gur léirigh siad 

an íomhá atá acu féin d’Éireannach agus na tréithe gur dóigh leo a bhaineann le ‘Éireannach’. 

Thaispeáin na rannpháirtithe go bhfuil an-chuid tuairimí phearsanta acu ach nach bhfuil 

leanúnachas le roinnt dá dtuairimí. Léiríodh é seo nuair a thosaíodar ag gearán nach ligtear 

dóibh spórt eile Sasanach sacar a n-imirt ar scoil cé go rabhadar díreach tar éis an fhoireann 

chruicéid a cháineadh toisc nár chomhlíon siad na tréithe a bhaineann leis an tír seo. Deir siad 

gur cheart do dhaoine fásta ar scoil agus sa cheantar Gaeltachta meon níos oscailte a bheith 

acu maidir le cúrsaí spóirt: 

 

(T: An Taighdeoir; 

Máire: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Áine: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Máirín: Dalta T2, Bunscoil Ghaeltachta; 

Micheál: Dalta T3, Bunscoil Ghaeltachta; 

Rónán: Dalta T2, Gaelscoil; 

Niall: Dalta T2, Bunscoil Bhéarla.) 

 

Máire: Sa bhunscoil níor fhoghlaimíomar conas aon chluiche mar san a imirt. Bhí like 

peil Ghaelach agus iomáint. 

Taighdeoir: An gceapann sibh go rud maith é sin go bhfuil sí dírithe ar cheol 

traidisiúnta agus ar Chumann Lúthchleas Gael nó an dóigh libh gur chóir go mbeadh 

foireann rugbaí nó sacar ag an scoil? 

Micheál: Bhí bord sa pharóiste agus níor ligeadar don pháirc sacar a bheith sa (ainm na 

Gaeltachta) so like ní maith leo like an sacar. 

Taighdeoir: Cad í do thuairim ar san? An dóigh leat gur chóir go mbeadh an ceart ag 

duine é a roghnú nó an masla é don Ghaeltacht? 

Micheál: Tabhair an rogha like ach fós coimeád an CLG nó cuir páirc eile. 

Rónán: Ag cur cosc ar dheiseanna. Cosúil leis an scoil seo ní ligfidh an bainistíocht 

foireann sacar a bheith aici. 

Taighdeoir: An aontaíonn tú le san? 

Rónán: Ní aontaím. 

Niall: No but caithfidh siad a bheith níos oscailte le rudaí mar san… 

Rónán: Yeah. 

Máirín: Like níl aon rud a rá nach féidir leat an Ghaoluinn a thabhairt isteach leis an 

fhoireann sa sacar. 

Niall: Yeah! 
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Rónán: Ta imní orthu má thógann siad isteach sacar … 

Áine: Ach is spórt atá ann níl an teanga ag brath ar an spórt. 

Taighdeoir: Bheadh sibh in ann Gaoluinn fós a labhairt lena chéile ag imirt sacair? 

Rónán: Yeah. 

Áine: Yeah sure ní bheadh aon bhac ort like “ó, no tá tú ag imirt sacar caithfidh tú 

Béarla a labhairt!”. 

Máirín: Imríonn na lads sacar ag am lóin so… 

Taighdeoir: An dóigh libh gur féidir leat a bheith i do fhíor Éireannach fós agus tú ag 

imirt sacair? 

Rónán: Is féidir. 

Máire: Ach i meon na ndaoine níos sine mar tá like uncail liom agus ta sé proper like 

CLG, gach cluiche tá sé ann agus ní fhéachann sé ar sacar. 

Taighdeoir: An dóigh libh go bhfuil sé tábhachtach do dhaoine fiú nach labhraíonn 

mórán Gaoluinne go bhfuil ár spórt féin againn, ár gceol féin againn? 

Áine: Tugann sé aitheantas duit gur Éireannach tú. 

 

Is cosúil go bhfuil contrárthacht idir an méid a bhí le rá ag na daltaí faoin nasc idir sacar is 

teanga an Bhéarla agus an méid a dúirt siad faoi chruicéad agus teanga na Gaeilge. Dar leo, is 

féidir leat a bheith i do fhíor Éireannach agus tú ag imirt sacair agus ní fíor Éireannaigh iad 

na himreoirí chruicéid. Baineann an dá spórt leis an mBreatain go traidisiúnta ach is léir go 

bhfuil meon difriúil ag na daltaí i leith an dá spórt. Is cosúil go bhfuil taithí ag na déagóirí 

sacar a imirt agus foirne sacar a leanúint. Mar a mhíníonn Wenger (1998) is ionann i gcónaí 

bunú cleachtais páirtíochta agus idirbheartaíocht aitheantais. Múnlaíonn ár dtaithí i gcleachtas 

ár gcuid aitheantais mar bíonn tionchar aige ar an tslí a fhéachaimid ar an domhan agus ar na 

meonta a fhorbraímid. Ní haon ionadh go bhfuil nasc idir cluichí an CLG agus aitheantas an 

Éireannaigh i súile na ndaltaí mar gur bunaíodh an CLG chun an cultúr Gaelach a chur chun 

cinn. Is gá smaoineamh ar na cúiseanna gur bunaíodh an CLG agus ar an tréimhse staire ina 

bunaíodh é agus tionchar an spóirt ar aitheantas an duine óig dátheangaigh á scrúdú againn. 

Déanann Cronin (1999:23) an argóint go rinneadh faillí ar ábhar an spóirt mar mhodh chun 

tuiscint a fháil ar sochaí nó stair na hÉireann. Léiríonn torthaí an taighde seo go bhfuil ról 

fíor-thábhachtach ag an spórt i saol an déagóra dátheangaigh. 

 

Déanann Cronin (1999) tagairt d’iar-Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Róibín agus 

náisiúnachas na hÉireann á phlé aige. Deir sé gur spreag Mhic Róibín muintir na hÉireann 

chun machnamh a dhéanamh ar a gcuid aitheantais mar Éireannaigh. Is léir gur mhothaigh sí 

féin go raibh aon Éireannach thar lear mar bhall de phobal na tíre. Mar a deir Cronin 

(1999:44): 
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Robinson was prepared to ask the Irish people who and what they were. She 

clearly identified the Irish diaspora as part of the nation. In Robinson’s mind the 

nation was not geographically determined, but consisted of a world-wide network 

of people who professed a shared Irish heritage and culture.  

     

Is léir go bhfuil meonta na ndaltaí san agallamh grúpa ag easaontú le dearcadh Mháire Mhic 

Róibín. Bhí meon níos leithne ag an iar-Uachtarán nuair a ghlac sí le haon duine a rugadh i 

dtír eile ach gurb as Éire dá sinsear. Déanann na daltaí tagairt do na coinníollacha atá i 

bhfeidhm ag an FAI maidir le himreoirí gur féidir leo imirt ar son na hÉireann. Tá taithí ag 

pobal na hÉireann éisteacht le canúint Shasana ó himreoir sacair a imríonn ar an bhfoireann 

náisiúnta is an geansaí glas á chaitheamh aige. Glactar le himreoirí nár rugadh nó nár tógadh i 

bPoblacht na hÉireann ach gurb as an tír do dhuine dá dtuismitheoirí nó dá sean-

thuismitheoirí. Mar san, glactar leo mar ‘Éireannaigh’. Músclaíonn an t-ábhar seo ceist an 

aitheantais toisc go spreagtar sinn chun machnamh a dhéanamh ar an bhrí atá le náisiúntacht 

agus lena bheith i d’Éireannach. Is suimiúil gur ghlac na daltaí leis na himreoirí sacair mar 

Éireannaigh is canúint Shasana acu ach nár ghlac siad leis na himreoirí chruicéid mar go 

bhfuil cuma an Astrálacha orthu. Ní hamháin san ach is íorónta é nuair a smaoinímid gur 

ghlaoigh sna daltaí ‘namhaid’ ar na Sasanaigh níos luaithe. Léiríonn an contrárthacht seo go 

mbraitheann freagra na ceiste, ‘Conas a mhothaíonn tú mar Éireannach?’ ar shainmhíniú an 

dalta féin ar Éireannach. Cuireann an pointe seo béim ar nádúr solúbtha agus coibhneasta an 

aitheantais freisin. Tharraing na rannpháirtithe teorainn idir féin agus daoine eile ina gcur síos 

ar aitheantas an Éireannaigh. Tacaíonn torthaí an taighde leis an litríocht a deir go mbaineann 

aitheantas le cosúlachtaí agus difríochtaí idir dhaoine agus rudaí agus go gcuireann daoine 

aithne orthu féin trí difríochtaí a aithint idir iad féin agus daoine eile (Gubbins & Holt, 2002).        

 

Is léir go gcruthaítear aitheantas i slite éagsúla agus go n-éiríonn leis an spórt aitheantais a 

chruthú mar go mbíonn náisiúin ag imirt in aghaidh a chéile. Ceistíonn taighdeoirí ar nós 

Cronin (1999) conas gur féidir leis an gCLG a bheith mar ionadaí do náisiún mura bhfuil sé 

in ann páirt a ghlacadh i gcomórtas idirnáisiúnta. Dar leis (1999:127) ní féidir leis an gCLG 

bród náisiúnta a mhúscailt in Éireannach mar is féidir le spórt ar nós sacar a imrítear go 

hidirnáisiúnta: 

 

A victory against another nation produces a sense of elation, national pride and unites 

the individual behind the team and the accompanying symbolism of the national strip, 

the flag and the anthem. Solely domestic competition (such as Gaelic games) does not 
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allow for this as all emotional attachments are invested in communal opposition or 

support, for or against the town or region rather than the unifying ideal of the nation.  

 

 

Ach a mhalairt a léirigh na rannpháirtithe sa staidéar taighde seo. Thug na daltaí i scoil an 

staidéir cháis le tuiscint go mothaíonn siad níos bródúla as an tír nuair a bhíonn a gcontae 

dúchasach ag imirt iománaíochta nó peile ná nuair a bhíonn foireann na hÉireann ag imirt sa 

sacar, sa chruicéad nó sa rugbaí. Mar a dúirt dalta T3 san agallamh grúpa, “Braithim níos 

bródúla as an bhfoireann iománaíochta don chontae. Braithim i bhfad níos bródúla as dóibh 

siúd ná an fhoireann náisiúnta.” Is suimiúil go mbraitheann a mothúcháin ar an spórt é féin 

seachas ar an bhfoireann. Mhínigh na daltaí go mbíonn fíor bhród orthu mar Éireannaigh 

nuair a sheinntear an tAmhrán Náisiúnta ag tosach cluiche CLG agus nuair a labhraíonn 

captaen na foirne as Gaeilge agus é ag glacadh le corn. Deir Cronin (2005:127) gurb é fíor 

scrúdú an aitheantais ná nuair a chuirtear tú i gcomparáid le daoine eile. Ach cuireann na 

daltaí dátheangacha in iúl go ndeimhnítear a gcuid aitheantais mar Éireannaigh, mar 

Ghaeilgeoirí agus mar dhaoine dátheangacha nuair a chanann an dá fhoireann is a ndá lucht 

tacaíochta le chéile roimh thosach cluiche iománaíochta nó peile. Mar san, is féidir aitheantas 

náisiúnta a chruthú nuair a bhíonn baill den náisiún céanna i gcomhluadar a chéile cé go 

bhfuil siad ag imirt in aghaidh a chéile. Léiríodh an dearcadh seo go soiléir san agallamh 

grúpa maidir leis an easpa suime a bhí acu i bhfoireann chruicéid na hÉireann. Ba léir go 

raibh ról lárnach ag an spórt i gcruthú aitheantais na ndéagóirí a ghlac páirt sa staidéar.  

 

6.3.4 Conclúid 

Tháinig ábhar an spóirt anuas go nádúrtha le linn bailiúcháin an eolais. Taispeánann torthaí 

an staidéir go raibh tionchar láidir ag an spórt ar mheonta na ndéagóirí i leith a gcuid 

aitheantais. Is léir ón mbéim a chuir na rannpháirtithe ar an gCumann Lúthchleas Gael go 

músclaíonn an iománaíocht agus an pheil Ghaelach bród iontu mar Éireannaigh. Ní hamháin 

san ach tugann na daltaí le tuiscint go bhfuil tuairimí agus meonta éagsúla acu maidir le spóirt 

a bhaineann le hÉire agus leis an mBreatain fiú sa lá atá inniu ann. Cuireann an staidéar seo 

in iúl go mbaineann Éireannaigh óga úsáid as teanga, cultúr agus spóirt traidisiúnta na tíre 

chun a gcuid aitheantais féin agus aitheantais daoine eile a lonnú.  
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6.4 Conclúid 

Rinne an chaibidil seo scrúdú ar an eolas a bailíodh ó na rannpháirtithe faoin a gcuid 

aitheantais mar Éireannaigh. Léirigh na daltaí dátheangacha gur mhothaigh siad fíor bhródúil 

mar Éireannaigh. Bhain siad úsáid as teanga na Gaeilge chun ‘Éireannach’ a shainmhíniú 

chomh maith lena gcuid aitheantais féin mar Éireannaigh óga dátheangacha. Thaispeáin 

torthaí an taighde go measann déagóirí na nGaelscolaíochta go bhfuil dlúth-cheangal idir 

teanga na Gaeilge agus cultúr na hÉireann. Léiríodh freisin an bhéim a chuir rannpháirtithe 

an staidéir ar ról an spóirt i gcruthú aitheantais Éireannaigh óga dátheangacha. Léiríonn 

torthaí an staidéir go mbaineann aitheantas leis an tuiscint atá ag daoine orthu féin is ar 

dhaoine eile agus a mhalairt. Lonnaigh formhór na rannpháirtithe iad féin mar Éireannaigh 

dátheangacha trí Éireannaigh aonteangacha a lonnú mar ghrúpa atá difriúil uathu féin. Ba léir 

ó na torthaí gur mhothaigh tromlach na ndaltaí a d’fhreagair an ceistneoir náisiúnta dearfach, 

áthasach agus bródúil mar Éireannaigh. Tugann an taighde le tuiscint gur mheas na 

múinteoirí agus na tuismitheoirí go raibh na daltaí bródúil mar Éireannaigh ach nár thuig siad 

go fóill ag an aois san an nasc daingean atá idir an Ghaeilge is an tír. Is léir ó thorthaí an 

taighde go raibh tuiscint dhomhain ag na daltaí ar a gcuid aitheantais mar Éireannaigh.  

 

Tacaíonn torthaí an taighde leis an litríocht a deir go mbaintear úsáid as teanga na Gaeilge 

mar shiombail d’Éireannachas (Watson, 2003). Léiríonn na torthaí go sainmhíníonn roinnt 

déagóirí dátheangacha a gcuid aitheantais mar Éireannaigh i dtéarmaí an ruda nach iad. Tá 

cosúlacht idir ráitis na ndaltaí agus an litríocht a deir gur cuireadh béim ar na difríochtaí idir 

an dá thír ag tosach an 20ú haois chun aitheantas náisiúnta na hÉireann a thógaint (Watson, 

2003). Léiríonn an méid a bhí le rá ag na rannpháirtithe an tuairim a bhí ag Simpson (2007) 

nuair a dúirt sé gur féidir le teanga feidhmiú mar chomhartha siombalach d’aitheantas aonair 

agus grúpa. Baineann na daltaí Gaeltachta úsáid as an Ghaeilge chun idirdhealú a dhéanamh 

idir muintir na hÉireann agus muintir na Breataine agus chun deighilt a chruthú idir lucht an 

Bhéarla agus lucht na Gaeilge in Éirinn. Is léir gur siombail tábhachtach agus lárnach í an 

Ghaeilge dá gcuid aitheantais mar Éireannaigh óga dátheangacha. Is léir go raibh tionchar ag 

ballraíocht agus ag páirtíocht na ndéagóirí sa phobal Gaelach ar a sainmhíniú ar ‘Éireannach’.  

Bhain na daltaí úsáid as cultúr dhúchasach is stair throdach na hÉireann chun a gcuid 

aitheantais a shainmhíniú. Bhí na gnéithe a d’aithin Guibernau (2007) mar pháirt den 

aitheantas náisiúntachta le feiceáil i ráitis na ndaltaí agus bhí cosúlachtaí le feiceáil idir an 

bhéim a chuir na daltaí ar ról na staire is na polaitíochta i gcruthú aitheantais an Éireannaigh 
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agus an plé a rinne Hall (1993: 395) ar aitheantais an diaspóra. Lonnaíonn roinnt mhaith de 

na daltaí Gaeltachta iad féin agus a gcomhscoláirí Ghaeltachta i ngrúpa sóisialta amháin agus 

lucht an Bhéarla i ngrúpa sóisialta eile. Is léir ó thorthaí an taighde seo go bhfeidhmíonn 

teanga na Gaeilge mar pháirt lárnach de shainmhíniú aitheantais an déagóra dátheangacha i 

bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois in ainneoin tuairimí a múinteoirí.  

 

Léiríonn torthaí an taighde go measann déagóirí dátheangacha go bhfuil dlúth-cheangal idir 

an Ghaeilge agus cultúr na tíre agus gur fiú an nasc seo a chaomhnú sa thodhchaí. D’aontaigh 

tromlach na ndaltaí a ghlac páirt sa cheistneoir náisiúnta gur páirt lárnach í an Ghaeilge de 

chultúr na hÉireann. D’aithin na rannpháirtithe mar a aithníonn an litríocht (Cronin & Adair, 

2002) go soláthraíonn Lá Fhéile Pádraig deis d’Éireannaigh sa bhaile agus go háirithe thar 

lear a gcuid aitheantais mar Éireannaigh a léiriú don bpobal. Léiríonn torthaí an taighde gur 

mhothaigh na déagóirí dátheangacha ar a gcompord ar an lá chun a gcuid aitheantais a chur 

os comhair an phobail.  

 

Léiríodh go raibh tionchar láidir ag an spórt is ag imreoirí spórt ar mheonta na ndéagóirí i 

leith a gcuid aitheantais. Tacaíonn an ceangal seo idir spórt agus aitheantas le taighde a rinne 

taighdeoirí ar nós Cronin (1997; 1999), Bairner (2005) agus Sugden agus Bairner (1993). Is 

léir ón taighde seo go spreagann an Cumann Lúthchleas Gael déagóirí na Gaeltachta chun a 

bheith bródúil mar Éireannaigh fós sa 21ú haois. Tacaíonn torthaí an taighde le Brady (2009) 

a dúirt gur suíomhanna aitheantais iad cluichí Ghaelacha. Bhain rannpháirtithe an staidéir 

taighde seo úsáid as an iománaíocht, an pheil Ghaelach chomh maith le teanga na Gaeilge 

chun a gcuid aitheantais mar Ghaeilgeoirí agus mar Éireannaigh a chur os comhair an 

phobail. Tacaíonn torthaí an taighde leis an bplé a rinne Sugden agus Bairner (1993) ar 

sheasamh stairiúil spóirt éagsúla in Éirinn. Tugann an taighde seo le tuiscint nach nglacann 

roinnt daoine óga dátheangacha le gach aon duine a deir gur Éireannach is ea é/í. Is léir go 

mbaineann na déagóirí úsáid as an teanga agus as an gcultúr chun a gcuid aitheantais mar 

Éireannaigh óga a shainmhíniú mar go measann siad go ligeann an Ghaeilge do mhuintir na 

hÉireann a stampa féin a chur ar an saol.    

 

Féachfaidh an chéad chaibidil eile ar aitheantais na ndaltaí dátheangacha ar leibhéal níos 

doimhne chun tuiscint a fháil ar na bealaí a thógann agus a hathógann siad a gcuid aitheantais 

mar Éireannaigh óga dátheangacha i gcomhthéacsanna sóisialta éagsúla. 
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Caibidil 7 

 

 

 

“Mar an gcéanna ach difriúil”:  

Déagóirí dátheangacha agus a gcuid aitheantais 

 

 

 

 

Idir dhá dhath 

idir dhá fhocal 

idir dhá ainm 

idir dhá aigne 

idir dhá áit 

idir dhá theanga 

a chaithim mo shaol 

idir dhá shaol 

 

(Breathnach, 1992). 
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7.1 Réamhrá 

Déanann an chaibidil seo iniúchadh ar aitheantais na ndéagóirí dátheangacha ar leibhéal níos 

doimhne ná mar a rinneadh i gcaibidil 5 agus 6. Dírítear ar an eolas a bailíodh ó na 

rannpháirtithe faoin a gcuid aitheantais mar dhéagóirí dátheangacha agus mar Ghaeilgeoirí. 

Ceistítear na cúiseanna go mothaíonn siad “mar an gcéanna ach difriúil” chun tuiscint a fháil 

ar na slite a chruthaítear agus a fhorbraítear a n-aitheantais dátheangacha i gcleachtas. 

Scrúdaítear na bealaí a dhéanann siad idirbheartaíocht ar a gcuid aitheantais ar bhonn 

leanúnach trí díriú ar na hócáidí a mhothaíonn na déagóirí bródúil agus mí-chompordach mar 

chainteoirí Ghaeilge. Pléitear an ról atá ag teangacha an déagóra dátheangaigh i dtógáil agus i 

sainmhíniú a gcuid aitheantais. Féachtar ar na haitheantais éagsúla a léiríonn agus a chuireann 

siad i gcéill go príobháideach agus go poiblí trí díriú ar an teanga agus ar an leagan dá n-

ainmeacha a roghnaíonn siad dóibh féin i gcomhthéacsanna sóisialta difriúla. Féachann an 

chaibidil seo ar mheonta, tuairimí, mothúcháin agus luachanna na ndaltaí i leith a gcuid 

aitheantais mar dhéagóirí dátheangacha. Dírítear go príomha ar an eolas a bailíodh sa 

scríbhneoireacht phearsanta agus sna hagallaimh i scoil an staidéir cháis chun tuiscint níos 

doimhne a fháil ar mhothúcháin na ndaltaí.    

 

7.2 ‘Pride and Prejudice’  

 

7.2.1 Réamhrá 

Tagann teoiric Holland et al. (1998) ar aitheantais lonnaithe anuas sa staidéar taighde seo. 

Deir siad go lonnaítear aitheantais trí pháirtíocht i ndomhan le dearadh, struchtúir, bac agus 

féidearthachtaí áirithe agus go mbíonn an t-aitheantas “mediated through the ways one feels 

comfortable or constrained” (Holland et al., 1998:150). Rinneadh iniúchadh ar an ábhar seo 

sa staidéar nuair a díríodh ar na hócáidí a bhraitheann Éireannaigh óga dátheangacha bródúil 

agus mí-chompordach mar dhaoine dátheangacha is mar Ghaeilgeoirí. D’eascair an t-ábhar 

‘Pride and Prejudice’ as an gcur síos a rinne na rannpháirtithe ar na buntáistí a d’aithin siad a 

bhaineann leis an dátheangachas agus leis an nGaeilge. Fiosraíodh an suíomh, an comhthéacs 

is an comhluadar ina bhraitheadar bródúil nó mí-chompordach chun tuiscint níos doimhne a 

fháil ar mheonta agus ar mhothúcháin na ndéagóirí dátheangacha i leith a gcuid aitheantais.   
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7.2.2 “Bhí mé bródúil actually … go raibh mé difriúil ó na daoine eile” 

Pléadh an bród a bhí ar na daltaí mar Éireannaigh níos luaithe i gcaibidil 6. Tháinig an bród 

anuas arís nuair a ceistíodh na daltaí sa scríbhneoireacht phearsanta i scoil an staidéir cháis 

agus sa cheistneoir náisiúnta faoin slí a mhothaíonn siad faoin nGaeilge. Thug na 

rannpháirtithe neart samplaí d’ócáidí gur mhothaigh siad bródúil as an Ghaeilge. Bhí roinnt 

cosúlachtaí agus difríochtaí le feiscint idir na freagraí a thug na daltaí Gaeltachta sna 

hagallaimh is sa scríbhneoireacht phearsanta agus a thug na daltaí sna ceistneoirí náisiúnta.  

 

An Ceistneoir Náisiúnta 

Figiúr 7.1: Freagraí na ndaltaí ar an gceist ‘Conas a mhothaíonn tú faoi theanga na 

Gaeilge?’   

      

 

 

Taispeánann Figiúr 7.1 gur bhraith aon thrian (34%) de rannpháirtithe an cheistneora 

náisiúnta gur rud dearfach ab ea teanga na Gaeilge dóibh. Dúirt díreach os cionn aon chúigiú 

eile de na daltaí go raibh tábhacht ag baint leis an teanga. Ba fhoinse bróid í teanga na 

Gaeilge do 16% dóibh. Léirigh na daltaí go léir i scoil an staidéir cháis gur bhraith siad 

bródúil as an teanga nuair a cuireadh an cheist chéanna orthu sa scríbhneoireacht phearsanta. 

Is suimiúil gurb é an bród an freagair is coitianta a bhí ag Nic Ghiolla Phádraig (2001) ina 

staidéar taighde ar mheonta pháistí dátheangacha in Éirinn i leith na Gaeilge. Cheap dalta 

amháin i ndeichniúr ndalta (10%) gur álainn an teanga í an Ghaeilge. Thug 2% de na 

rannpháirtithe le tuiscint gur teanga dheacair í an Ghaeilge. Is fiú a lua go ndúirt níos mó 

daltaí a bhí ag freastal ar Ghaelscoileanna ná ar iar-bhunscoileanna Gaeltachta go raibh 
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deacrachtaí ag baint le foghlaim na teanga. Chuir siad béim ar na deacrachtaí a bhíonn acu le 

cúrsaí gramadaí, mar shampla, “Ceapaim go bhfuil sé saghas deachair ag déanamh na ábhair 

go léir tríd Gaeilge”; “tá an Ghramadach aici deacair le thuiscint scataí”; “ní thaitníonn na 

rialacha graméir liom” agus “Bhuel, chun an fhírinne a rá tá buntáistí agus míbhuntáistí ag 

baint leis. Tá sé deacair é a fhoghlaim agus tá cúpla rudaí amaideach ó thaobh na rialacha 

de”.  

 

Dúirt thart ar aon chúigiú de na daltaí go raibh an Ghaeilge tábhachtach nuair a iarradh orthu 

cur síos a dhéanamh ar mhothúcháin i leith na teanga. Mhínigh siad go bhfuil tábhacht ag 

baint léi mar theanga toisc go bhfuil sí mar pháirt de chultúr is stair na hÉireann agus mar 

pháirt d’aitheantas mhuintir na tíre, mar shampla, “Dár liom gur teanga fíor thábhachtach í an 

Gaeilge agus aitheantas is dóigh liom gur tréith lárnach í dár gcultúr agus dár aitheantas mar 

daoine”. Tháinig tuairim faoi leith chun cinn i bhfreagraí na ndaltaí Gaelscoile nár tháinig 

anuas i bhfreagraí daltaí Gaeltachta agus iad ag scríobh faoi thábhacht na teanga. Is é sin gur 

cheap roinnt de na daltaí go bhfuil an Ghaeilge ag fáil bháis, mar shampla, “is teanga í a 

bhfuil ag fáil bás agus is rud brónach é seo”. Chuir roinnt acu an milleán ar phobal na 

hÉireann, “tá an Ghaeilge i gcruachás toisc go bhfuil an tromlach de mhuintir na hÉireann ró-

leisciúil chun iarracht a dhéanamh í a labhairt”. Ba shuimiúil an tuairim seo a bhailiú ó 

dhaltaí a fhreastalaíonn ar scoileanna lán-Ghaeilge ach mhínigh na daltaí go mothaíonn siad 

mar seo toisc nach mbíonn deis acu an teanga a labhairt lasmuigh den scoil, “tá sé ceart go 

leor. Ní miste liom í mar theanga ach ní shílim go mbeadh úsáid agam uirthi i ndiaidh an 

Ardteist”, “Taitníonn sé liom í a labhairt ar scoil agus lasmuigh den scoil níl mórán deiseanna 

agam mo theanga dhúchais a labhairt” agus “Go maith chun marc ard a fháil san Ardteist ach 

níl mórán deiseanna tar éis na scoile í a úsáid”. Is dócha nach mbíonn na deiseanna céanna ag 

daltaí na Gaelscoile an teanga a labhairt lasmuigh de thimpeallacht na scoile mar a bhíonn ag 

daltaí na Gaeltachta. Tháinig an pointe seo anuas agus cúrsaí spóirt á phlé agam i gCaibidil 6 

freisin. Rinne mé tagairt do thorthaí an taighdeora Nic Ghiolla Phádraig (2001) a thaispeáin 

go bhfuil saol sóisialta bríomhar trí mheán na Gaeilge ar fáil do pháistí na Gaeltachta 

lasmuigh den scoil. Léiríonn a torthaí mar a léiríonn mo thorthaí nach mbíonn na deiseanna 

sóisialta céanna ar fáil don aos óg sa Ghalltacht. 

 

Is fiú machnamh a dhéanamh ar an eolas a thugann an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch 

ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht (Ó Giollagain & Mac Donnacha et al., 2007) faoi 

mheonta agus nósmhaireacht teanga daoine óga na Gaeltachta. Cé go léiríonn torthaí an 
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staidéir sin dearcadh dearfach na ndéagóirí Gaeltachta i leith na teanga, aithníonn na 

taighdeoirí go bhfuil bearna idir dearcadh na ndaoine óga agus an tuisicnt atá acu ar na 

himpleachtaí atá ag a n-iompar teanga féin ar thodhchaí na Gaeltachta (2007:360). 

Taispéanann an t-eolas a bhailigh mé sa cheistneoir náisiúnta don staidéar atá idir lámha 

agam anseo go bhfuil déagóirí a fhreastalaíonn ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge sa 

Ghalltacht feasach faoin tábhacht atá ann an teanga a labhairt sa lá atá inniu ann chun í a 

choimeád beo agus a chaomhnú don todhchaí.     

 

Figiúr 7.2: Meon i leith na Gaeilge 

 

Taispeántar meonta dearfacha na ndaltaí i leith na Gaeilge i bhFigiúr 7.2. Chuir 93% in iúl 
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freisin toisc go léiríonn a dtorthaí go raibh dearcadh fabhrach ag formhór na ndaoine óga 

(85%) a ghlac páirt sa staidéar i leith na Gaeilge (2007:339).  

 

Thug rannpháirtithe an cheistneora ocht bpríomh-shampla d’ócáidí ina bhraith siad bródúil 

mar Ghaeilgeoirí mar a thaispeántar i bhFigiúr 7.3. Is léir ón tábla gurb iad na hócáidí ba 

choitianta go raibh bród ar na daltaí mar Ghaeilgeoirí ná nuair a bhí siad thar lear (20%) nó 

ag ócáidí spórtúla (13%). Thug na daltaí le tuiscint gur mhothaigh siad bródúil as an Ghaeilge 

nuair a bhí siad ar laethanta saoire nó ar thuras scoile thar lear. Pléadh tábhacht an spóirt i 

gcruthú aitheantais na ndaltaí a ghlac páirt sa cheistneoir agus sa scoil staidéir cháis i 

gCaibidil 6. Luaigh 37% de na rannpháirtithe ócáidí éagsúla ina bhfreagairtí ar an gceist. 

Déantar cur síos níos doimhne ar fhreagairtí na ndaltaí agus ar an gcur síos a rinne siad ar na 

hócáidí a luaigh siad ina bhfreagairtí sa roinn oscailte den gceistneoir in Aguisín 26.  

  

Figiúr 7.3: Dáileadh na hócáidí nuair a bhí bród ar na daltaí mar Ghaeilgeoirí  
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Nuair a bhímid thar lear déanaimid iarracht níos mó Gaoluinn a labhairt, tógaim é sin 

faoi deara. Is cuimhin liom go raibh ... ceapaim go dúirt mo mháthair liom like labhródh 

mo seanmháthair cuid is mó den am trí Ghaoluinn ach labhair sí níos mó trí Ghaoluinn 

an t-am a tháinig an tOireachtas go dtí (ainm an bhaile is cóngaraí) agus bhí sé sin 

blianta ó shin. Agus is cuimhin liom scéal ag Mam (athraíonn sí a guth), ‘Níor chuala 

mé focal Béarla le haghaidh dhá seachtain!’ (ag gáire). Bhí sé deacair a chreidiúint go 

raibh siad chomh like bródúil as agus go bhíodar i gcónaí ag labhairt trí Ghaoluinn. Ach 

n’fheadar an seó a bhí ann dóibh é a thaispeáint don domhan go raibh Gaoluinn acu.      

 

Léiríonn an sampla seo go mothaíonn daoine dátheangacha níos bródúla as an teanga nuair a 

bhíonn siad lasmuigh den Ghaeltacht, go háirithe thar lear mar go bhfuil teanga difriúil acu. 

Chomh maith le san, bíonn fíor-bhród orthu nuair a bhíonn ócáidí Ghaelacha ar nós an 

tOireachtas ar siúl. Is fiú machnamh a dhéanamh ar thuairim an dalta ag deireadh an phíosa 

thuas nuair a deir sí go bhfuil seans ann go mbíonn daoine dátheangacha ag iarraidh 

taispeántas poiblí a chur ar siúl do dhaoine eile go bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu. Is dócha 

go mbraitheann roinnt daoine dátheangacha níos bródúla as a ndara theanga nuair a bhíonn 

siad i measc daoine aonteangacha. Ach sa phíosa thuas cheap an dalta go raibh muintir na 

Gaeltachta ag iarraidh a thaispeáint do na Gaeilgeoirí ó na Gaeltachtaí eile chomh maith le 

haon duine eile a bhí ar cuairt ar an áit don gceiliúradh Gaelach go raibh an Ghaeilge fós acu 

sa cheantar Gaeltachta áirithe seo. Thug buachaill T3 i mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil 

Ghaeltachta sampla d’eachtra cosúil leis an gceann thuas ina léiríodh dó go mbíonn muintir 

na Gaeltachta ag iarraidh a thaispeáint do Bhéarlóirí go bhfuil Gaeilge acu agus go bhfuil siad 

bródúil as an teanga: 

 

Bhí mé ag bainis m’uncail agus ansin bhí an bhean seo ann agus bhí gach duine 

timpeall orainn ag labhairt Béarla ach bhí muidne ag labhairt Gaoluinn lena chéile … 

agus bhíomar difriúil. Ansin tháinig na daoine eile amach ón Ghaeltacht agus bhí na 

daoine eile ón taobh eile … bhí siad saghas ag faire orainn … ‘What’s going on over 

here?’ … Ní raibh fhios againn na daoine eile … Bhí daoine saghas ag showing off 

ansin leis an Ghaoluinn (ag gáire). Déanann na daoine é sin agus ansin is féidir leat rud 

a rá faoi … Bíonn daoine, ‘Ó, is féidir linn Gaoluinn a labhairt’. Like déanann mo 

mháthair é sin i (ainm an bhaile is cóngaraí) an t-am ar fad. 

Léiríonn an dá shampla thuas teoiric ‘mediated-action’ Penuel agus Wertsch (1995) ina 

chuireadar béim ar an áit lárnach atá ag uirlisí agus comharthaí cultúrtha i gcúrsaí aitheantais. 

Tógann na cainteoirí dátheangacha a gcuid aitheantais nuair a dhéanann siad cinneadh úsáid a 

bhaint as acmhainn na Gaeilge óna ‘tool kit’ cultúrtha ag ócáidí áirithe chun a thaispeáint go 

bhfuil siad dátheangach. Measann na déagóirí gurb é an gníomh a bhíonn cainteoirí 

dátheangacha ag iarraidh a bhaint amach ná go n-aithnítear iad mar Ghaeilgeoirí agus mar 

bhaill de phobal na Gaeltachta. Mar a deir Wenger (1998), baineann aitheantas le ballraíocht, 
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páirtíocht agus muintearas. Bíonn an indibhidiúil mar pháirt den bpobal agus bíonn cleachtas 

an ghrúpa mar pháirt d’aitheantas an duine. Casann siad ar theanga na Gaeilge in ionad 

teanga an Bhéarla chun an t-aitheantas seo a bhaint amach dóibh féin ag ócáidí agus i 

suíomhanna poiblí ina bhfuil siad i gcomhluadar Béarlóirí. Ciallaíonn sé seo go ndéantar 

idirghabháil ar ghníomh daoine dátheangacha trí timpeallachtaí sóisialta, cultúrtha, stairiúla 

agus pearsanta. Is gníomh é an t-aitheantas atá lonnaithe go cultúrtha agus go stairiúla 

(Penuel & Wertsch, 1995:91). Tugann Wenger (1998) le tuiscint gurb ionann aitheantas agus 

taispeántas cumais. Bímid cumasach agus aithnímid cumas daoine nuair a bhímid le pobal 

cleachtais ina bhfuilimid mar bhall. Is léir ón sampla thuas go dtuigeann lucht na Gaeltachta a 

chéile agus conas déileáil lena chéile. Dá bharr san, tá a ngnéithe cumais ina ngnéithe 

aitheantais. 

 

Taispeánann torthaí an taighde seo na slite a dhéanann teangacha na rannpháirtithe 

idirghabháil ar a gcuid aitheantais. Roghnaíonn daoine dátheangacha aitheantais faoi leith 

dóibh féin nuair a roghnaíonn siad teanga amháin thar teanga eile. Léiríonn na samplaí thuas 

gur theastaigh uathu a n-aitheantais mar Ghaeilgeoirí is mar mhuintir na Gaeltachta a chur 

chun cinn in ionad a n-aitheantais mar Bhéarlóirí ag ócáidí áirithe. Cruthaíonn daoine a gcuid 

aitheantais nuair a dhéanann siad cinneadh laistigh dá gcomhthéacsanna sóisialta (Pavlenko 

& Blackledge, 2004). Tugann Goffman (1959) agus Gibbons agus Ramirez (2004) le tuiscint 

gur féidir le daoine taispeántais éagsúla a chur i láthair ag brath ar an gcomhthéacs cultúrtha. 

Is léir gur roghnaigh muintir na Gaeltachta sna samplaí thuas an Ghaeilge chun íomhá 

Ghaelach a chruthú dóibh féin agus iad i measc Béarlóirí sa Ghalltacht. Bhain dalta T3 eile 

úsáid as an bhfocal ‘seó’ níos luaithe nuair a rinne sí cur síos ar an méid Gaeilge a bhí á 

labhairt ag muintir na Gaeltachta nuair a tháinig Gaeilgeoirí ó Ghaeltachtaí eile ar cuairt ar a 

gceantar don Oireachtas. Tacaíonn torthaí an taighde leis an méid a dúirt Nic Eoin (2011) gur 

gníomh aitheantais í an Ghaeilge. Is léir gur thuig na daoine dátheangacha a luaitear sna 

samplaí a thug na rannpháirtithe an méid a bhí ar siúl acu nuair a chasadar ar an nGaeilge cé 

go mbíodh sé de nós acu Béarla a labhairt eatarthu féin sa cheantar Gaeltachta. Gníomh 

aitheantais ab ea é.  

 

Níor shíl na daltaí Gaeltachta go raibh sé deacair a bheith i do Ghaeilgeoir sa lá atá inniu ann 

toisc go bhfuil níos mó suime ag daoine sa Ghaeilge i láthair na huaire. Dúirt formhór na 

ndaltaí go mbíonn daoine dearfach leo nuair a fhaigheann siad amach gur Ghaeilgeoirí iad 

agus go mbíonn an-shuim acu sa theanga agus sa Ghaeltacht. Thug dalta T3 i mbliain 6 a 
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d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta sampla d’ócáid ina mhothaigh sé gur caitheadh go maith 

leis agus go raibh níos mó measa ag daoine air toisc gur Ghaeilgeoir é:  

 

Dalta T3: Nuair a bhí mé síos sa ospidéal i rith an tsamhraidh, bhí fear in aice liom sa 

… in aice liom agus bhí sé like, “Oh my God, an bhfuil tú ón Ghaeltacht? (athraíonn sé 

a ghuth, níos ísle, le hiontas) Would you speak Irish like at home?”. And I was like, 

“Well, yeah, uaireanta agus bhí sé … bhí an-shuim aige i mo shaol, actually bhí an-

shuim aige and he was like “Aww, I’m so sad I never learnt Irish”. Bhí mise 

like…actually sin mo chéad uair go … duine … gur tharla sé … agus bhí sé i gcónaí ag 

cur ceisteanna orm. Tháinig mo dhochtúir isteach, actually tháinig dochtúir isteach 

chugam agus bhí sé á rá, “Oh, you’re from the Gaeltacht now’ … is dóigh liom go raibh 

níos mó measa aige orm toisc gur bhí mé ón Ghaeltacht agus bhí a fhios aige go raibh 

an Ghaoluinn. 

Taighdeoir: An-shuimiúil. An dóigh leat nuair a fhaigheann daoine amach cosúil leis an 

eachtra san gur Ghaeilgeoir tú, an mbíonn siad diúltach nó dearfach? 

Dalta T3: Bíonn said go léir dearfach … agus bhí an dochtúir is dóigh liom níos … bhí 

sé go deas. 

Taighdeoir: Agus conas a bhraith tusa ansin nuair a bhí na daoine san á do mholadh? 

Dalta T3: Bhí mé bródúil actually you know agus bhí a fhios agam ansin go raibh mé 

difriúil ó na daoine eile. 

Taighdeoir: Ar chuir sé ionadh ort go raibh an méid sin suime aige ionat? 

Dalta T3: Yeah mar daoine eile like … bhí triúr againn sa rud ach níor chuir an duine 

eile ceist ach bhí sé ag cur ceisteanna orm faoin taobh eile de mo shaol like cén áit a 

téim ar scoil ach just like go ginearálta ach bhí an fear seo like … you know athraíonn 

sé ó dhuine go duine. 

 

Léiríonn an píosa thuas gur mhothaigh an dalta seo ‘difriúil’ mar dhéagóir dátheangach nuair 

a tharraing a aitheantas Gaelach aird air i suíomh poiblí sa Ghalltacht. Cuirtear cumhacht 

teanga in iúl sa phíosa thuas mar lonnaíonn an t-othar eile agus an dochtúir, an déagóir 

dátheangach i seasamh cumhachtach, údarásach agus tábhachtach. Taispeánann an sampla 

thuas gur fíor an méid a deir Corson (1995:1), “ … language is the vehicle for identifying, 

manipulating and changing power relations between people”. Ba léir go raibh áthas agus 

bród air go raibh sé ‘difriúil’ ó dhaoine eile agus gurb í an teanga a scar é agus a lig dó 

seasamh amach ó dhaoine eile. Tacaíonn an píosa thuas leis an méid a deir Fennell (2004) 

faoi na teachtaireachtaí éagsúla a fhaigheann sí ó lucht na Galltachta nuair a chloiseann siad í 

ag labhairt as Gaeilge. Glaonn sí “the moments when being an Irish speaker is a warm 

feeling” (2004:28) ar na hócáidí a mholann daoine a cuid Gaeilge agus a deir daoine léi go 

bhfuil cumha orthu nach féidir leo an teanga a labhairt a thuilleadh. Tá teoiric Wenger (1998) 

le feiscint anseo mar gur thug taithí an déagóra i gcleachtas difriúil óna ghnáth-phobal deis dó 

a chuid aitheantais mar dhuine dátheangach a thógáil. Chruthaigh sé a chuid aitheantais de 
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réir mar a chonaic sé é féin i súile a chomhchainteoirí mar a léirítear sa litríocht (Cronin & Ó 

Cuilleanáin, 2003; Jenkins, 2008). 

 

Faraor, ní mar seo a bhíonn sé i gcónaí do dhéagóirí dátheangacha mar a léiríodh i gCaibidil 5 

agus 6. In ainneoin an méid a dúirt an dalta (T3) Ard Teiste sa phíosa thuas go mbíonn an 

pobal Galltachta “go léir dearfach” nuair a thuigeann siad gur Ghaeilgeoir is ea é, thug sé 

samplaí d’ócáidí ina bhraith sé mí-chompordach freisin mar a léireoidh mé níos déanaí sa 

chaibidil. Cuireann rannpháirtithe an staidéir seo in iúl gur féidir le muintir na Galltachta a 

bheith dearfach agus diúltach leo agus go mbraitheann sé ar mheon an duine aonair i leith na 

Gaeilge. Cé gur luaigh mé níos luaithe cur síos Fennell (2004:28) ar an “warm feeling” a 

bhíonn agat uaireanta mar chainteoir Gaeilge, admhaíonn sí mar a admhaíonn rannpháirtithe 

an staidéir nach mar san a mhothaíonn tú uaireanta agus tú i gcomhluadar Béarlóirí, “Yet it is 

not always so”. Taispeánann torthaí an taighde seo go gceapann déagóirí dátheangacha sa lá 

atá inniu ann go mbíonn muintir na Galltachta ag caitheamh anuas orthu anois is arís mar 

dhream nach bhfuil ar an leibhéal céanna leo féin nó go gcuirtear i leith pobal na Gaeltachta 

go mbíonn siad ardnósach mar go bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu. Léiríonn an taighde seo 

go mbíonn ar dhéagóirí na Gaeltachta déileáil leis na teachtaireachtaí is tuairimí éagsúla seo 

agus iad ag iarraidh aitheantais a chruthú agus a thógáil dóibh féin.  

 

Na hIar-scoláirí 

Dúirt cúigear iar-scoláire go mbíonn bród orthu de shíor nuair a labhraíonn said as Gaeilge. 

Bíonn bród ar iar-scoláire amháin “uaireanta” ach dúirt duine eile nach mbíonn mórán 

difríochta ann mar, “is daoine ó mo bhaile fhéin de gnáth a bhím á labhairt agus is é sin an 

gnáth rud”. Rinne triúr iar-scoláire tagairt do chúrsaí spóirt, go háirithe an Cumann 

Lúthchleas Gael. Chomh maith le san, luaigh siad na hócáidí seo a leanas; nuair atá duine ag 

lorg aistriúcháin, ag labhairt as Gaeilge i measc daoine nach bhfuil an Ghaeilge acu, ag 

Oireachtas na Gaeilge, ag féachaint ar dhíospóireacht na gceannairí ar TG4 le linn toghcháin 

náisiúnta 2011 agus nuair a labhair Banríon Eilís agus Uachtarán Obama i nGaeilge lena 

gcúpla focal agus iad ar cuairt ar Éire i 2011.  

 

Cheap an seachtar acu go mbíonn daoine dearfach leo de ghnáth toisc go mbíonn meas ag 

daoine ar an teanga ach go mbíonn daoine eile in éad leo agus go mbíonn suim acu sa theanga 

agus deir siad gur bhreá leo an Ghaeilge a bheith acu, mar shampla, “Ar an mórchuid is 

freagra dearfach agus meas a faighim toisc gur Ghaeilgeoir mé. Léiríonn an-chuid daoine go 
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bhreá leo a bheith ina g(h)aeilgeoirí. Tharla sé seo agus mé ag buaileadh le an-chuid des mo 

chairde san ollscoil”. Is léir go raibh na hiar-scoláirí ar aon fhocal leis na daltaí i scoil an 

staidéir cháis. Ba dhóigh le gach iar-scoláire go raibh suim ag mic léinn ollscoile eile iontu 

mar dhaoine agus ina saol toisc gur Ghaeilgeoirí iad. Mheas ceathrar acu gur chabhraigh an 

Ghaeilge leo aithne a chur ar daoine sa Ollscoil agus cairde a dhéanamh, mar shampla, “Tá 

grúpa mór ag iarraidh an teanga a fhoghlaim agus is breá leo nuair a labhrann tú leo” agus 

“Dheineas go leor cairde le daoine eile dá bharr an teanga m.sh. daoine ó cheantracha 

Gaeltachta”.  

 

Chuir na hiar-scoláirí seo in iúl go raibh luach ag baint leis an teanga. Mheas siad gur thug an 

Ghaeilge rud breise dóibh nach raibh ag gach mac léinn eile san Ollscoil. Thuig na hiar-

scoláirí luach agus airgeadais na teanga nuair a fuair siad blas den saol lasmuigh den gceantar 

Gaeltachta ina tógadh iad. Ansin thuig siad na buntáistí sóisialta, acadúla agus fostaíochta a 

bhí ag an teanga, mar shampla: 

 

Bíonn na mílte ceisteanna ag daoine orm nuair a faigheann siad amach gur as Gaeltacht 

mé. Ar dhein tú staidéar ar gach ábhar as Gaeilge? An labhrann tú é sa mbaile? An 

bhfuil Béarla ag gach éinne sa (ainm na Gaeltachta)? Rudaí mar sin, bíonn ionadh 

orthu go bhfuil an teanga agam agus is iad sin a bhíonn á insint le daoine ar partí nó 

nuair atáimid amuigh go bhfuil Gaeilge agam.  

 

Na Tuismitheoirí 

Rinne cúpla tuismitheoir tagairt do fheachtas Fhine Gael d’Ollthoghcháin 2010 nuair a mhol 

siad deireadh a chur leis an Ghaeilge mar ábhar éigeantach do Scrúdú na hArd 

Teistiméireachta. Cé ach ndúirt na daltaí féin mórán sna hagallaimh faoin ábhar seo, rinne 

roinnt mhaith de na tuismitheoirí tagairt dó chun sampla a thabhairt d’ócáid a léirigh a bpáistí 

dóibh go raibh siad fíor-bhródúil as an teanga. Dúirt tuismitheoir dalta T2 i mbliain 6 a 

d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta, “Oh, I’d say very proud of it. Yeah and in the recent 

election there when Fine Gael were talking about … I mean she was very vocal about it you 

know the cheek of it, the nonsensical in her opinion and all the rest of it. So I’d say they’re 

very proud of it”. Mhínigh tuismitheoir dalta T2 i mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil 

Bhéarla gur chuir fearg agus paisean a hiníon ionadh uirthi. Ba léir di ansin gur mhothaigh a 

hiníon an-bhródúil mar Ghaeilgeoir: 

 

She was really (emphasised) determined that it was not the right thing to do. And I was 

surprised … she felt very strong about it. I was surprised. I suppose even in their age 
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group, I know she’s that bit older now but all the rest of them they’ve no interest in 

watching the news or whatever … that was the one thing she had a problem with Fine 

Gael, ‘Oh, if they got into power they were going to do away with the Irish and that’s 

not right for Ireland and it’s our language and it’s our heritage’. And she was very 

strong about it. 

 

Bhí an tuairim chéanna ag tuismitheoir dalta T1 i mbliain 5 ach d’fhreastail an dalta seo ar 

bhunscoil Ghaeltachta agus ba í an Ghaeilge teanga an teaghlaigh: 

   

Bhuel, tá fhios agam now Bríd a luaigh liomsa coicís ó shin nach raibh suim dá laghad 

(le béim) aici i gcúrsaí polaitíochta nó nach raibh aon chur amach aici ach tá sí á rá 

liomsa le cúpla lá anuas go bhfuil súil aici go dtiocfaidh duine éigin ó Fhine Gael go dtí 

an teach agus go gcaithfidh sí uisce leis de bharr an rud atá siad ag iarraidh a dhéanamh 

leis an teanga. So you know suimiúil. Agus ní hé go ndúirt mise aon rud léi. Tháinig sí 

amach í féin agus dúirt sí é sin. An rud atá suimiúil, tá Bríd seacht mbliana déag so 

b’fhéidir go léiríonn é sin go bhfuil meas acu don teanga, b’fhéidir níos mó ná mar a 

cheap mé … Aitheantas. Aithníonn siad gur Gaeil iad féin.  

 

Tharraing na tuismitheoirí an pictiúr céanna de thuairimí a bpáistí cé gurb as ceantar 

Gaeltachta do chailín amháin agus ceantar Galltachta do chailín eile. Is léir gur chuir fearg a 

bpáistí ionadh ar a dtuismitheoirí ach gur aithin na tuismitheoirí ansin go raibh a bpáistí ag 

dul in aois mar gur tháinig tuairimí láidre na ndéagóirí uathu féin agus ní óna dtuismitheoirí. 

Is léir ón méid a bhí le rá ag na tuismitheoirí seo go dtagann athrú meoin ag déagóirí nuair a 

bhíonn siad ag bogadh i dtreo ocht mbliana déag d’aois agus ag teacht le deireadh a gcuid 

laethanta iar-bhunscolaíochta. Chuir tuismitheoir (T3) Gaeltachta eile casadh ar an scéal nuair 

a mheas sé go raibh a bpáistí i mbliain 5 agus 6 cosantach seachas bródúil nuair a thosaigh 

siad ag gearán faoin ábhar seo sa bhaile. Dar leis, is nós é do mhuintir na Gaeltachta a bheith 

cosanta faoin teanga. Mheas sé go raibh a pháistí bródúil as an teanga ach go rabhadar ró-

chosantach fúithi ag an am céanna: 

 

You know it’s probably what you would see here that children that come through an 

all-Irish school, they probably buy into the culture that little bit more easily. I do see 

like when in the recent election when Fine Gael’s proposal to do away with compulsory 

Irish for the Leaving, there’s sort of a defence attitude that I see from the kids in terms 

of how wrong that was. I think there’s more to it. It’s not as simple an argument as 

saying it’s just wrong to do away with compulsory Irish … To be honest I see in a wider 

sense in the Gaeltacht area, there’s a sense of defensiveness … But how people in the 

area see it, they see it as an attack on them. That’s much wider than just the language. I 

see that in the Gaeltacht area in general. Like they see everything as a sort of an attack 

… Obviously any minority I suppose feels a bit sensitive about their position and any 

undermining of their position. 

 



241 

 

Ardaíonn an tuismitheoir seo an pointe gur teanga mhionlach í an Ghaeilge agus gur pobal 

mionlach é pobal na Gaeltachta. Deir an litríocht go bhfuil teorainn ag aitheantais mar a 

bhíonn ag suíomhanna tíreolaíochta, “identities are limited by borders and boundaries” 

(Sarup, 1996:3). Tá teorainn thíreolaíochta, teangeolaíochta agus cultúrtha idir pobal is 

ceantar na Gaeltachta agus na Galltachta. Is cosúil ón méid a dúirt an tuismitheoir Gaeltachta 

thuas go mbíonn tionchar ar na teorainn seo ar ghrúpaí mionlacha agus ar mheonta a bpáistí 

dhátheangacha i leith na Gaeilge. Cé go bhfuil daoine dátheangacha ina dtromlach sa 

domhan, uaireanta ní bhíonn ach cumhacht mionlaigh acu (Baker, 2007:186). 

 

Tháinig an t-ábhar seo anuas i bhfreagairtí na gceistneoirí náisiúnta nuair a luaigh daltaí 

Gaelscoile é agus iad ag tabhairt samplaí d’ócáid ina mhothaigh siad bródúil mar 

Ghaeilgeoirí toisc gur ghlac siad páirt i mórshiúl in aghaidh moladh Fhine Gael agus mar 

shampla d’ócáid ina bhraith siad mí-chompordach mar go raibh páirtí polaitiúla ag moladh a 

leithéid de smaoineamh. Mhínigh roinnt daltaí go raibh bród orthu mar Ghaeilgeoirí nuair a 

rinne siad iarracht troid i gcoinne polasaí Fine Gael, mar shampla, “Ag an agóid ciúin i 

gcoinne polasaí Gaeilge Fhine Gael, léiríodh paisean do-chreidte i measc na daoine óga ar 

son ár dteanga dhúchasach”; “An lá go raibh orm máirseáil ar son na Gaeilge a dhéanamh 

roghnach mar ábhar don Ard Teist”; “Nuair a chonaic mé na sluaite ag déanamh agóide i 

gcoinne polasaí Fhine Gael le fáil réidh leis ár dteanga mar ábhar éigeantach”. Is suimiúil gur 

daltaí Gaelscoile amháin a rinne tagairt do mholadh Fhine Gael sna ceistneoirí náisiúnta. Níor 

dhearna aon dalta Gaeltachta tagairt ar bith don ábhar sna ceistneoirí. Cé gur luaigh na 

tuismitheoirí thuas i scoil an staidéir cháis gur chuir an t-ábhar isteach go mór ar a bpáistí, 

tháinig an t-ábhar anuas i bhfad níos mó minice i gceistneoirí na ndaltaí Gaelscoile ná mar a 

tháinig sé anuas sna hagallaimh i scoil an staidéir cháis. Ardaíonn an difríocht seo idir an 

eolas a bailíodh ón dá ghrúpa dátheangach ceist faoin tábhacht a leagann déagóirí 

dátheangacha an 21ú haois ar staid na Gaeilge sa tsochaí.  

 

Luann Nic Eoin (2011:115) an pointe céanna nuair a dhéanann sí tagairt don dráma Solas 

Dearg (1998) ina gceistíonn an scríbhneoir Gaeltachta Antaine Ó Flatharta coincheap an 

chultúir Ghaeltachta agus ina maíonn sé gurbh iad Gaeilgeoirí na cathrach seachas na 

Gaeltachta a bhíonn buartha faoi thodhchaí na teanga. Caitheann an bhéim a chur na daltaí 

Gaelscoile ar mholadh Fhine Gael súil ar na difríochtaí idir meonta déagóirí na Gaeltachta 

agus meonta déagóirí na Galltachta i leith na Gaeilge. Phléigh mé an tábhacht a bhaineann le 

suíomh na scoile dátheangaigh i gCaibidil 2. Is gá dúinn cuimhneamh go bhfuil na scoileanna 
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Gaeltachta lonnaithe i gceantair gurb í an Ghaeilge teanga oifigiúil na tíre, teanga an 

cheantair agus teanga an bhaile do roinnt do na daltaí. Ach tá na Gaelscoileanna suite i 

gceantair gurb é an Béarla teanga an cheantair, teanga an bhaile do thromlach na ndaltaí agus 

an teanga is mó a úsáidtear sa thír. Mar thoradh ar seo, is dócha go mbraitheann déagóirí na 

Galltachta go mbíonn orthu troid ar son na Gaeilge ach go nglacann déagóirí na Gaeltachta 

leis an teanga mar rud nádúrtha atá páirt dár saoil. Ba mhinic a luadh an pointe seo sna 

hagallaimh nuair a dúirt roinnt de na rannpháirtithe nach raibh cónaí orthu sa cheantar 

Gaeltachta gur gnáth-rud is ea an Ghaeilge i saol na ndaltaí Gaeltachta, mar a dúirt dalta T2, 

‘They take it for granted’. D’admhaigh roinnt de na déagóirí Gaeltachta gur bhraitheadar mar 

san nuair a bhí siad níos óige ach gur thuigeadar an tábhacht a bhain leis an Ghaeilge de réir 

mar a d’éirigh siad níos sine.    

 

Na Múinteoirí 

Mheas na múinteoirí go léir go bhfuil bród ar na daltaí mar Ghaeilgeoirí. Mar a mhínigh 

múinteoir amháin, “Téann sé sin le meas. Má ta meas acu ar an rud beidh siad mórtasach as. I 

mo thuairim tá an dá rud fite fuaite. Agus arís dhéarfainn go bhfuil meas ag formhór mór acu 

agus go bhfuilid mórálach”. Luaigh roinnt mhaith de na múinteoirí go bhfeiceann siad an 

bród seo nuair a dhéanann na daltaí níos mó iarrachta Gaeilge a labhairt agus iad ar turas 

scoile lasmuigh den scoil nó nuair a thagann cuairteoir chuig an scoil, mar shampla, “Tháinig 

bean ón NUIG. Bhí sí ag caint mar gheall ar na cúrsaí trí Ghaoluinn atá ar fáil agus bhíodar 

ag cur ceist uirthi trí Ghaoluinn. Ní raibh aon fhadhb acu. Ceapaim nuair a thagann daoine ón 

taobh amuigh go bhfuil siad bródúil as an méid Gaoluinne atá acu”. D’aontaigh na múinteoirí 

le tuismitheoirí na ndaltaí, go mbíonn an bród seo le feiscint de réir mar a éiríonn siad níos 

sine. Dúirt gach múinteoir gur as Gaeilge i gcónaí a labhraíonn iar-scoláirí na scoile leo nuair 

a chasann siad orthu lasmuigh den scoil agus fiú lasmuigh de cheantar na Gaeltachta: 

 

Bíonn said i bhfad níos mó bródúil as. Even fiú amháin má théann tú go dtí na Debs 

agus leis na daltaí bíonn siad an-shásta. Fiú amháin bhí mé istigh sa (tigh tábhairne sa 

bhaile is cóngaraí) there an lá deireanach agus bhuail mé le hiar-scoláirí agus bhí siad 

an-shásta Gaoluinn a labhairt. Bhí siad ag iarraidh Gaoluinn a labhairt, go háirithe 

Sandra (ainm iar-scoláire) ní raibh suim aici labhairt Gaoluinn anseo nuair a bhí sí 

anseo domsa but nuair a bhí sí amuigh then bhí sí an-shásta.     

 

Bhí cosúlachtaí idir an méid a dúirt an múinteoir seo agus tuairimí múinteoirí eile nuair a 

chuireadar in iúl go mbíonn na daltaí níos bródúla as a stádas mar Ghaeilgeoirí nuair a 

fhágann siad an scoil. Mhínigh múinteoir eile nach mbíonn na hiar-scoláirí mí-chompordach 
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ag labhairt leis as Gaeilge os comhair a gcairde aonteangacha nuair a bhuaileann sé leo sa 

Ghalltacht, “Cinnte. Níl aon dabht faoi. Níl aon dabht faoi agus iad ag fágáil na scoile…tá 

siad bródúil aisti. Níl siad drogallach í a labhairt go poiblí os comhair a muintir ná a gcairde 

agus sin test an-mhaith”. Mhínigh múinteoir eile go léiríonn na hiar-scoláirí a mbród mar 

Ghaeilgeoirí ní hamháin tríd an teanga a labhairt ach tríd an ceol, “Bíonn siad an-bhródúil i 

gcónaí as an teanga agus fiú gheobhaidh tú é sin a fheiscint sa tigh tábhairne … fiú dá 

mbeidís amuigh ag ceiliúradh nó dá mbeadh sochraid ann nó rud éigin, is amhráin na scoile a 

bheadh á chasadh acu trí Ghaoluinn (le béim)”.  

 

 Conclúid 

Taispeánann torthaí an taighde go mothaíonn déagóirí dátheangacha “mar an gcéanna” le 

déagóirí eile ach go measann siad go bhfuil siad “difriúil” uathu ag an am céanna toisc go 

bhfuil siad flúirseach i ndá theanga. Is léir go mothaíonn siad bródúil mar Ghaeilgeoirí agus 

mar dhaoine dátheangacha ag ócáidí áirithe nuair a chuirtear in iúl dóibh go bhfuil meas ag 

daoine eile ar theanga na Gaeilge, ar cheantar na Gaeltachta agus orthu mar Ghaeilgeoirí. 

Mothaíonn siad bródúil as an teanga as babhtaí mar seo.   

 

7.2.3 “She has it and they haven’t; that’s her shining light kind of thing”. 

Ba é ceann de na príomh-réimsí ina raibh bród na ndéagóirí inbhraite ná ina gcur síos ar na 

buntáistí meabhairbhraite a bhaineann le bheith líofa i ndá theanga.  Is minic a thagraíonn an 

litríocht ar an dátheangachas, ar an oideachas dátheangach is ar an tumoideachas do na 

buntáistí a bhaineann leo do dhaltaí. Luaigh mé i gCaibidil 2 gurb é an dátheangachas 

suimíoch an saghas dátheangachais a chuirtear chun cinn in Éirinn agus go n-aithníonn na 

saineolaithe gurb é seo an staid dhátheangachais is tairbhí gur féidir a bhaint amach (Ó 

Baoill, 1980). Aithníonn an litríocht go mbíonn tionchar dearfach ag an dátheangachas ar 

cumas agus scileanna teanga, cognaíocha, cruthaitheacha agus smaointeoireachta an dalta (Ó 

Duibhir, 2013). Cuireann Baker (2008) béim ar 6 bhuntáiste faoi leith go bhféadfadh páistí 

dátheangacha a bhaint amach-buntáistí an churaclaim, cumarsáide, cultúrtha, cognaíocha, 

carachtair agus airgid. Is suimiúil go ndearna na rannpháirtithe tagairt do na buntáistí seo le 

linn na n-agallamh.  

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Cheap gach dalta i scoil an staidéir cháis go raibh buntáistí ag baint lena bheith i do dhuine 

dátheangach. Níor cheap dalta ar bith go raibh aon mhí-bhuntáiste ag baint leis an 
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dátheangachas. Chuir na daltaí béim ar na buntáistí a bhaineann le dhá theanga a bheith agat 

ó thaobh cúrsaí oideachais is oibre de. Bhraith siad go láidir gur chabhair í an Ghaeilge i 

dtaobh deiseanna fostaíochta. Tá cosúlacht idir freagraí na nadaltaí sa staidéar seo agus 

freagraí na ndaltaí a ghlac páirt sa Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge 

sa Ghaeltacht (Ó Giollagain & Mac Donnacha et al., 2007). Shíl 51% dá rannpháirtithe go 

bhfuil “buntáistí le bheith dátheangach” agus roghnaigh 40% go gcuireann “sí le mo chuid 

deiseanna fostaíochta” as an liosta cúiseanna go raibh siad i bhfabhar na Gaeilge a cuireadh 

ar fáil sa cheistneoir (2007:340). 

 

Mhínigh na rannpháirtithe gur léiríodh buntáiste na Gaeilge dóibh cheana féin mar gur éirigh 

leo poist páirt-aimseartha a bhaint amach i suíomhanna lán Ghaeilge. Mhínigh cailín T2 i 

mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta an pointe seo nuair a dúirt sí: 

 

Bhuel yeah tá post agam thíos sa (scoil chónaithe) anseo sa (ainm na Gaeltachta) agus 

bhí m’agallamh trí Ghaoluinn agus em bhuel níl Gaeilge ag mo bhoss féin mo 

bhainisteoir sa chistin, níl Gaoluinn aici. Ach labhraim Gaoluinn leis na múinteoirí agus 

(ainm an bhainisteora) agus like ní labhraíonn tú Béarla leis … em ghlaoigh mo 

mháthair (a hainm baiste as Béarla) orm ach glaonn gach duine thíos sa (áit oibre) (a 

hainm baiste as Gaoluinn) orm like m’ainm trí Ghaoluinn so just tá sé soiléir go bhfuil 

sé tábhachtach like bhí sé soiléir, bhí sé tábhachtach chun mo jab thíos ansin a fháil.  

 

Cuireann an sampla seo béim ar an ról tábhachtach a bhíonn ag teanga i gcruthú aitheantais 

an déagóra dátheangach. Taispeánadh go soiléir don déagóir ón tús nuair a baineadh úsáid as 

an leagan Gaelach dá hainm baiste gur fostaíodh í toisc go bhfuil sé de chumas aici an dá 

theanga a labhairt. Léirigh na daoine fásta ina háit oibre di an tábhacht agus an cumhacht a 

bhaineann leis an Ghaeilge agus leis an dátheangachas i saol oibre an tsochaí san. Cuireann sé 

seo teoiric Erikson (1968) chun cinn mar dúirt sé go bhfuil baint ag an idé-eolaíocht leis na 

daoine agus na smaointí a roghnaíonn ógánaigh i dtaobh cúrsaí oibre. Deir Penuel agus 

Wertsch (1995:88), “the choice of career becomes wrapped up in the larger need for 

coherence and sameness that defines identity”. Is léir dúinn go mbíonn ar dhaltaí sinsearacha 

in iar-bhunscoileanna na tíre aghaidh a thabhairt ar an gcinneadh dúshlánach de ghairm 

bheatha a roghnú dóibh féin tar éis na hArd Teistiméireachta. Tugann gairm bheatha 

aitheantas faoi leith do dhuine mar a thugann teanga. Is minic gur féidir le duine gairmeacha 

beatha áirithe a cheangal le teangacha faoi leith, mar shampla cothaítear nasc idir an Ghaeilge 

agus an mhúinteoireacht bunscolaíochta. Is léir go ndearna na daltaí an ceangal céanna, mar a 

mhínigh buachaill T3 amháin i mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta, “Má tá tú ag 
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lorg post nó is féidir leat sa choláiste you know i gcóir daoine ag dul isteach i St Pats nó Mary 

I like faigheann said pointí níos lú don rud sin. So is dóigh liom go bhfuil a lán rudaí breise 

agus faigheann daoine deontas agus rudaí mar sin. So tá a lán rudaí breise ag dul leis an 

Ghaoluinn”. Tá freagraí na ndaltaí ag tacú le torthaí taighde Loureiro-Rodríguez (2008) a 

thug le fios go gceapann déagóirí dátheangacha sa Spáinn go bhfuil buntáistí fostaíochta ag 

baint leis an dátheangachas. Thaispeáin dalta Gaeltachta (T3) i mbliain 6 a d’fhreastail ar 

bhunscoil Ghaeltachta na buntáistí éagsúla a bhaineann leis an dátheangachas nuair a dúirt sí 

an méid seo a leanas: 

 

Deir na saineolaí go bhfuil sé níos éasca em rudaí a fhoghlaim má tá dhá theanga agat ó 

dúchas. Bhuel tá sé sin curtha amach, níl fhios agam an fíor é. Má tá tú óg agus má tá 

Gaoluinn agus Béarla agat like mar shampla go bhfuil sé níos éasca duit in san todhchaí 

like b’fhéidir teanga eile a thógaint suas … tá fhios agam go bhfuil Gaeilge riachtanach 

don chuid mór de na postanna … don earnáil poiblí agus ceapaim go bhfuil sé mar 

riachtanas ag na gnólachtaí duine a bheith ann trí Ghaoluinn má theastaíonn uait … 

conas a deireann tú…gearán a chur isteach agus má thosaíonn tusa an comhrá trí 

Ghaoluinn, caithfidh siad duine a fháil chun labhairt leat trí Ghaoluinn. Agus an rud 

céanna leis na Gardaí is dócha … sin a deireann na lads. 

 

Thaispeáin an dalta seo go dtuigeann sí na buntáistí fostaíochta a bhaineann leis an 

dátheangachas. Is léir go gcuireann daoine eile í ar an eolas maidir le buntáistí an 

dátheangachais, mar shampla luann sí go ndeir na saineolaithe go bhfuil buntáistí acadúla 

agus smaointeoireachta ag baint leis agus go n-insíonn a comhscoláirí dátheangacha di faoi 

na cearta dlí a bhaineann leis an Ghaeilge. Is fiú díriú ar dhá rud a ndúirt an rannpháirtí seo le 

linn a cuid cainte. I dtosach báire, dúirt sí “Bhuel tá sé sin curtha amach, níl fhios agam an 

fíor é” agus í ag labhairt faoi thuairimí na saineolaithe ar chúrsaí dátheangachais. Ansin dúirt 

sí “sin a deireann na lads” agus í ag labhairt faoi an méid eolais a thugann a cairde scoile di 

faoin a gcearta teanga. Is cosúil go bhfuil an déagóir dátheangach seo eolach faoi bhuntáistí 

an dátheangachais agus buntáiste na Gaeilge a thuairiscítear ach nach bhfuil sí cinnte í féin 

fúthu. Is dócha go bhfuil níos mo taithí saoil ag teastáil ón déagóir Gaeltachta seo chun 

tuiscint níos fearr a fháil faoi bhuntáistí an dátheangachais di féin agus a saol.  

 

Tá contrárthacht le feiscint idir ráitis na ndaltaí agus an méid a deir scríbhneoirí Ghaeilge 

áirithe faoi mheon déagóirí i leith na teanga. Dúirt Fennell (2004:29) go gceapann an ghlúin 

óg go bhfuil an Béarla ‘cool’ ach nach bhfuil an Ghaeilge. Mheas sí go bhfuil an tuairim seo 

bunaithe ar mheon stairiúil na hÉireannaigh i leith an Bhéarla agus go bhfuil an meon seo fós 

le feiscint i measc ógánaigh na tíre, “In the past English meant being educated and getting on 
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in life. Understandably, it is hard to shake off those shackles” (2004:29). Ceapaim go 

dtaispeánann an staidéar taighde atá idir lámha agam anseo nach mothaíonn déagóirí na 

Gaeltachta mar seo sa lá atá inniu ann. Léiríonn torthaí mo thaighde gurb ionann teanga na 

Gaeilge dóibh agus seoid luachmhar a sholáthraíonn buntáistí, deiseanna is féidearthachtaí 

dóibh.  

 

Na hIar-scoláirí 

Mheas an seachtar iar-scoláire go raibh buntáistí ag baint lena bheith ina ndaoine 

dátheangacha. Chuireadar béim ar chúrsaí oideachais ar nós scrúduithe agus scoláireachtaí 

chomh maith le cúrsaí fostaíochta, go háirithe ar an mhúinteoireacht agus ar stádas na 

Gaeilge san Aontas Eorpach. Bhí cosúlachtaí idir na buntáistí a ainmnigh na hiar-scoláirí is 

na cinn a luaigh na daltaí sna hagallaimh agus sna ceistneoirí maidir le cúrsaí oideachais agus 

fostaíochta. Ach is cosúil go dtagann buntáistí breise le haois agus le taithí saoil mar gur thug 

triúr iar-scoláire le tuiscint go bhfuil buntáistí pearsanta ag baint le dhá theanga a bheith agat, 

mar shampla, “ó thaobh an saol pearsanta is rud spéisiúil é agus tú ag bualadh le daoine nua”, 

“osclaíonn sé d’intinn. Tagann cultúr le gach teanga agus is dóigh liom gur buntáiste mór é 

bheith ag foghlaim faoi cultúir difriúil” agus go mbíonn “is dóigh liom go bhfuil saghas féin-

shásamh i gceist agus do theanga dhúchais á labhairt agat”. Is suimiúil go n-aithníonn iar-

scoláire amháin na buntáistí cultúrtha a bhaineann leis an dátheangachas. Léirítear tuairim 

Baetens Beardsmore (1982) anseo a deir go mbíonn an ghné chultúrtha mar pháirt den gcuid 

is mó de chláir oideachais dátheangaigh. Luaigh iar-scoláire amháin buntáiste a luaigh roinnt 

de na daltaí sna hagallaimh freisin, “Sampla amháin ná má theastaíonn uait caint go 

príobháideach le duine eile go bhfuil Gaelainn acu is féidir”. Is cosúil go n-éiríonn leis na 

rannpháirtithe dátheangacha buntáistí an dátheangachais a aithint agus go bhfuil siad ar aon 

fhocal leis an gcur síos a dhéanann Beardsmore (1982:22-23) ar an dátheangachas suimíoch 

nuair a deir sé, “Additive bilingualism is brought about when the society in which the 

individual evolves, attributes positive values to both languages and considers the acquisition 

of a second language as an extra tool for thought and communication”. Is léir go gceapann 

na hiar-scoláirí go bhfuil an dátheangachas mar bhuntáiste dóibh. 

 

Na Tuismitheoirí 

Mhínigh tuismitheoirí na ndaltaí gur mheas a bpáistí go raibh buntáiste acu ar dhéagóirí eile, 

go háirithe maidir le cúrsaí oideachais is fostaíochta. Ní hamháin san ach dúirt cúpla 

thuismitheoir go gcuireann a gcumas sa Ghaeilge le féin-mhuinín a bpáistí. Tá cosúlacht idir 
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na buntáistí seo a d’aithin rannpháirtithe an staidéir seo agus na buntáistí a deir an litríocht ar 

chaomhnú teanga mhionlaigh gur féidir le duine a bhaint amach (Gibbons & Ramirez, 

2004:2). Dúirt tuismitheoir dalta T2 i mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla gur léir di 

go bhfuil a hiníon feasach faoi bhuntáistí an dátheangachais nuair a fheiceann sí í i measc 

cairde is col ceathracha léi nach bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu:   

 

She has the upper hand kind of or she feels (emphasised) she has the upper hand. You 

can hear the confidence in her voice when she’s talking about it … that she has it. That 

it’s an extra for her. She is proud of it. I think proud of the fact she has it. Yeah that she 

has it and they haven’t; that’s her shining light kind of thing. From an educational 

point of view they know full well how lucky they are to have it and what it’s going to 

mean to them. And for jobs wise they’re looking at well, ‘I have this as an extra and it’s 

going to help me. I might get a job quicker because I have it’. It’s an advantage.  

  

Tagann teoiric Wenger (1998) chun cinn anseo a deir gurb ionann an t-aitheantas agus 

‘negotiated experience’. Léiríonn an tuismitheoir thuas go sainmhíníonn a hiníon í féin ón 

taithí atá aici féin trí páirtíocht chomh maith leis na slite a réadaíonn sí í féin agus daoine eile 

í. Shíl tuismitheoirí na ndaltaí go mbíonn tuiscint níos fearr ag a bpáistí ar na buntáistí a 

bhaineann leis an Ghaeilge nuair a bhíonn orthu aghaidh a thabhairt ar scrúduithe na hArd 

Teistiméireachta mar go dtosaíonn siad ag smaoineamh faoin todhchaí. Léirigh tuismitheoir 

dalta T1 i mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta an pointe seo nuair a dúirt sé go 

dtosaíonn déagóirí dátheangacha ag smaoineamh ar na buntáistí de réir mar a éiríonn siad 

níos sine: 

 

Ahhh (ligeann sé osna) … tagann b’fhéidir an … ní thabharfainn ciniciúileacht air ach 

b’fhéidir bíonn an reibliúnacht ar siúl is an éirí amach idir chuile shórt. Ach sílim faoin 

am a shroicheann siad bliain a sé arís go mbíonn tuiscint maith acu mar is daoine fásta 

iad ag an am sin. Sílim go dtuigeann siad go bhfuil seoid acu. Tuigeann siad go maith 

go bhfuil buntáistí acu a bheith ag plé le cúrsaí trí Ghaeilge, mar shampla nach bhfuil 

40% don Scrúdú Béil? Tuigeann siad gur buntáiste é sin. You know arís sílim go n-

aithníonn siad gur rud i leith a bheith in ann do scolaíocht a fháil trí mheán na Gaeilge 

faoin am a shroicheann siad bliain a cúig is a sé, sé go háirithe.         

 

Is fiú díriú ar an úsáid a bhaineann an tuismitheoir seo as an bhfocal “seoid” agus an méid a 

dúirt an tuismitheoir roimhe sin nuair a luaigh sí “That’s her shining light kind of thing”. 

Cuireann an dá chur síos seo béim ar thréithe dearfacha na Gaeilge agus an dátheangachais. Is 

léir go measann an bheirt thuismitheoir seo, tuismitheoir Gaeltachta (T1) agus Galltachta 

(T2), go dtuigeann a bpáistí luach na Gaeilge. Dar leo, aithníonn a bpáistí go bhfuil rud 

speisialta acu toisc go bhfuil an teanga acu. Ní hamháin sin ach cuireann an Ghaeilge leo mar 
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dhaoine, tugann sé aitheantas dóibh agus tugann sé buntáiste dóibh ar dhaoine eile. Caitheann 

an teanga solas orthu ina seasann siad amach ó dhéagóirí eile. Measann na tuismitheoirí go 

dtaitníonn sé seo lena bpáistí, go bhfeiceann siad an bród a bhíonn orthu agus an muinín a 

bhíonn acu astu féin nuair a bhíonn siad ag labhairt as Gaeilge.  

 

Bhí na daltaí ar fad i mbliain 5 agus 6 i scoil an staidéir cháis ar aon fhocal leis na 

tuismitheoirí. Bhí difríocht le feiscint idir fhreagairtí na ndaltaí san Idirbhliain agus na daltaí i 

mbliain 5 agus 6. Bhí freagraí na ndaltaí Idirbhliana i bhfad níos gonta ná freagraí na ndaltaí i 

mbliain 5 agus 6. Níor aontaigh siad nó níor easaontaigh siad go láidir nó go paiseanta le 

haon cheist faoi leith. Chuir an 13 dalta Idirbhliana in iúl gur thaitin an Ghaeilge leo agus go 

raibh siad sásta go raibh an teanga ar a dtoil acu ach níor chuir a stádas mar dhéagóirí 

dátheangacha isteach nó amach orthu. Léiríonn torthaí an taighde seo nach mbíonn déagóirí 

dátheangacha réidh de ghnáth chun buntáistí na Gaeilge agus an dátheangachais a aithint i 

gceart go dtí go mbíonn siad i mbliain 5 nó 6 agus thart ar sé nó seacht mbliana dhéag d’aois. 

Ansin bíonn siad sásta go mbeidh a seoid ag lasadh faoin ngrian os comhair an phobail.  

 

In ainneoin seo, bhí tuismitheoir amháin (T3) a mhothaigh nach féidir léi an t-athrú meoin 

seo a fhesicint go fóill ina páiste is óige. Mhínigh sí go raibh a mac difriúil ó a páistí eile a 

d’aithin an buntáiste a bhaineann leis an nGaeilge a bheith agat. Chuir an tuismitheoir in iúl 

nár éirigh a mac as aois na reibiliúnachta fós cé go raibh sé seacht mbliana déag d’aois agus i 

mbliain na hArd Teistiméireachta: 

 

Tá sé á rá nach bhfuil aon bhuntáiste ag baint leis. Tá sé á rá le cúpla bliain anuas. You 

know nuair a thosaigh sé ag smaoineamh I suppose ón am a bhí sé ceithre bhliana déag 

d’aois nó rud éigin. Nuair a thosaigh sé ag smaoineamh nó ag féachaint ar rudaí. Ó san 

tá sé á rá nach bhfuil aon bhuntáiste ag baint leis. You know “cad chuige é?”. 

 

Is fiú a lua gur fhreastail an dalta T3 seo ar bhunscoil Ghaeltachta, gur tógadh é sa cheantar 

Gaeltachta agus gur bhain sé úsáid as an leagan Gaeilge dá shloinne i gcónaí. Cuireann an 

píosa seo i gcuimhne dúinn go bhfuil gach déagóir difriúil óna chéile ach nach féidir linn slat 

tomhais faoi leith a bheith againn chun aitheantais dhéagóirí dhátheangacha a mheas. Tógann 

agus athógann daoine óga a n-aitheantais ag pointí éagsúla le linn na hógántachta. Is gá dúinn 

smaoineamh gur minic a bhíonn déagóirí ag iarraidh troid in aghaidh meonta agus mianta a 

dtuismitheoirí mar a thugann Ó Giollagáin agus Mac Donnacha (2008) le tuiscint. Is suimiúil 

go ndúirt an dalta é féin liom go raibh sé bródúil as an Ghaeilge agus as an gceantar 
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Gaeltachta nuair a cuireadh agallamh air cé gur d’admhaigh sé gur Béarla a labhraíonn sé 

lena mháthair sa bhaile. Tugann an t-eolas seo le tuiscint go mbíonn níos mó ná meon an 

déagóra i leith a dteangacha i gceist le rogha teanga. Roghnaíonn siad an teanga ag brath ar a 

gcomhchainteoirí. Cuirtear teoiric Holland et al. (1998) in iúl anseo go mbraitheann an rogha 

teanga ar sheasamh sóisialta an chainteora agus ar an gcaidreamh sóisialta idir an cainteoir 

agus an comhchainteoir.  

 

Mhínigh mé cheana go dtagraíonn coincheap an aitheantais d’indibhidiúlacht agus do 

phearsantacht an duine. Is suimiúil gur mhínigh tuismitheoir dalta T3 i mbliain 5 a 

d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta go bhfuil buntáiste a bhaineann le pearsantacht an duine 

ann don déagóir dátheangach. Luaigh Baker (2008) an buntáiste seo nuair a dúirt sé go 

gcuireann an dátheangachas le carachtar an duine. Bhí tuairim Baker le feiceáil i gcaint an 

tuismitheora nuair a dúirt sí gur léir di go bhfuil rud breise le feiceáil i bpearsantacht a páiste 

féin a bhí i mbliain 5 i gcontrárthacht lena chol ceathrar a tógadh sa Ghalltacht:  

 

Is buntáiste é. Tugann sé rud speisialta do phearsantacht an duine, is dóigh liomsa. Níl 

aon dabht agamsa mar gheall air sin. Rud breise don pearsantacht but anois a thugaim 

faoi deara. Níor thuig mé é sin nuair a bhíodar óg but anois gur féidir liom suí siar agus 

féachaint orthu em tugaim faoi deara go bhfuil rud breise acu sa phearsantacht dá bhrí 

go bhfuil an cultúr agus an teanga acu. Is páistí difriúil ar fad ar fad idir páistí an 

Ghaeltacht agus páistí an baile mór istigh an bóthar. Níl aon dabht agamsa mar gheall 

air sin. Tá col ceathrar ag Séamus, an aois céanna i (ainm an bhaile is cóngaraí) agus 

an difríocht idir an bheirt acu tá sé dochreidte. Like tá an lead i (ainm an bhaile) street-

wise and you know up to everything, gach rud agus caint, caint, caint, caint, caint! 

 

Is dócha go luíonn sé le réasún go mbeadh difríochtaí le feiscint idir páiste a tógadh faoin 

tuath agus páiste a tógadh sa bhaile mór. Ach in ainneoin seo, is léir go mbraitheann an 

tuismitheoir seo go gcuireann an dátheangachas le pearsantacht an déagóra dátheangaigh mar 

go bhfuil cultúr ag baint leis an teanga. Is sampla eile é seo den mbealach a shainmhíníonn 

daoine iad féin agus daoine eile trí difríochtaí a lorg agus iad a chur i gcomparáid leis ‘an 

duine eile’ (Sarup, 1996; Wenger, 1998). Bhí daltaí eile i mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil 

Ghaeltachta ar aon fhocal leis an méid a bhí le rá ag an tuismitheoir thuas nuair a scríobh siad 

faoi na buntáistí a thugann an dátheangachas dóibh mar dhaoine ina scríbhneoireacht 

phearsanta, mar shampla, “cinnte tá fios agam go bhfuil mé éagsúil mar eol ar seo mar tá bua 

agam nach bhfuil ag daoine eile. Ceapaim go gcuireann sé le doimhneacht mo phearsantacht 

agus táim bródúil as”. Cheap buachaill (T3) eile i mbliain 5 gur chuir an dátheangachas leis 

mar dhuine freisin, “Táim an bhródúil mar dhuine dátheangach, braithim saghas difriúl ach i 
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slí dearfach, ceapann daoine go bhfuilim suimiúl mar go bhfuil Gaeilge agam”. Léirigh dalta 

(T2) amháin i mbliain 6 castacht an dátheangachais ámh nuair a bhí contrárthacht ina freagra, 

“Bhraithim speisialta mar gur féidir liom dhá theanga a labhairt agus uaireanta difriúl ó 

dhaoine eile nach féidir é sin a dhéanamh. Mhothaím mar an gcéanna leo is dócha mar tá an 

seans céanna acu liom í a fhoghlaim”.  

 

An Ceistneoir Náisiúnta 

 

Figiúr 7.4: Dáileadh na bhfreagairtí ar ráitis ar an dátheangachas

 

 

Taispeánann Figiúr 7.4 meonta na ndaltaí a ghlac páirt a cheistneoir náisiúnta i leith an 

dátheangachais. D’aontaigh 93% de na daltaí leis an ráiteas ‘Tá níos mó buntáistí ná 

míbhuntáistí lena bheith i do dhuine dátheangach’ agus mheas 37% de na daltaí gur buntáiste 

é a bheith i do dhuine dátheangach mar a luadh níos luaithe sa chaibidil. Chuir na daltaí seo 

in iúl gur bhuntáiste é do teanga dhúchais a bheith agat chomh maith le ceann de phríomh-

theangacha labhartha an domhain, an Béarla, “Nascann an Ghaeilge liom le stair agus 

seansaoil na tíre seo agus an Béarla tá sé tábhachtach do cumarsáid ar fud an domhain”. 

Rinne cúpla dalta tagairt do thábhacht an Bhéarla, mar shampla, “Is breá liom a bheith in ann 

na dhá theanga a labhairt toisc gurb é an Gaeilge teanga na tíre ach is é an Béarla an teanga is 

minice” agus “Ceapaim go bhfuil buntáiste mór agam. Tá an ‘teanga gnó’, an Bhéarla agam 

agus tá roinnt Fraincis agus Gaeilge agam”. Cé gur léirigh na rannpháirtithe seo go raibh siad 

bródúil as an Ghaeilge, chuir siad seo béim ar riachtanas an Bhéarla sa sochaí 
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comhaimseartha. Ba mhinic a d’aithin daoine dátheangacha tábhacht an Bhéarla i dtaighde a 

bailíodh ar ábhar an dátheangachais ar fud an domhain, mar shampla d’admhaigh 

rannpháirtithe dátheangacha Mills (2004) gur chuir siad béim ar theanga an tsochaí, an 

Béarla, seachas ar a dteanga dhúchais i measc a gcuid páistí toisc go bhfuil luach ag baint leis 

an mBéarla i gcúrsaí oideachais. Chuir mionlach de rannpháirtithe an cheistneora in iúl gur 

mhothaigh siad gur bhuntáiste é go raibh siad líofa i dteanga chumhachtach an Bhéarla, mar 

shampla, “Cheapaim go bhfuil an maith go bhfuil dhá teanga agam. Labhraíotar Béarla thart 

ar an domhain, tá sé go maith do phostanna, ach is ea an Gaeilge cultúr, stair agus tradisiúin 

na hÉireann”.  

 

Bhí cosúlacht idir meonta na ndaltaí i scoil an staidéir cháis agus meonta na ndaltaí a 

d’fhreagair an ceistneoir náisiúnta mar gur mheas 77% de rannpháirtithe an cheistneora gur 

chabhair í an Ghaeilge chun post a fháil. Thug siad samplaí éagsúla de bhuntáiste na Gaeilge 

ar nós deiseanna oideachasúla agus fostaíochta, “Mothaím go bhfuil buntáiste mór agam thar 

daoine aonteangach, agus táim sásta gur tógadh mar duine dátheangach mé. Is mór an 

buntáiste é dom agus mé ag lorg poist amach anseo”. Bhraith cúpla dalta gur chabhraigh sé 

leo chun teangacha eile a fhoghlaim, “tugann an dátheangachas na mílte deiseanna duit agus 

osclaíonn sé na mílte doirse. Tá sé i bhfad níos éasca níos mó teangacha a fhoghlaim” agus 

“Bíonn muinín agat teangacha eile a fhoghlaim toisc an taithí ar a bheith ag smaoineamh idir 

dhá theangacha”. Dar le dalta Gaeltachta, tá neart buntáistí éagsúla ar fáil, “Ní dhéanann sé 

aon dochar d’éinne, osclaíonn se d’aigne. Tá ana chuid buntáistí bainte leis chomh maith 

leanúint do chultúr, deontaisí, srl”. Luaigh roinnt de daltaí i scoil an staidéir cháis freisin gur 

cheap siad go mbíonn buntáistí ar nós deontais agus scoláireachtaí ag baint leis an Ghaeilge 

 

 Conclúid 

Is léir ó thorthaí an taighde go mothaíonn formhór na ndaltaí bródúil mar Ghaeilgeoirí. Thug 

siad an-chuid samplaí d’ócáidí ina raibh bród orthu go raibh an Ghaeilge acu. Bhí na 

tuismitheoirí agus na múinteoirí ag tacú le ráitis na ndaltaí mar ba léir dóibh go raibh na 

déagóirí bródúil agus compordach mar Ghaeilgeoirí. Thug na daltaí le tuiscint go bhfuil 

roinnt eolais acu faoi bhuntáistí an dátheangachais agus na Gaeilge nuair a d’aithin siad na 

buntáistí oideachasúla, fostaíochta, sóisialta agus pearsanta a bhain leis an teanga a bheith ar 

a dtoil acu. Thug tromlach na ndaltaí le tuiscint go raibh siad buíoch as seoid luachmhar na 

teanga a bheith ina seilbh acu; seoid a lig dóibh seasamh amach ón dorchadas faoi sholas geal 

an lae.    
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7.2.4 “Tá sé mar go bhfuil mé i mo siorcas”: Ócáidí nuair a bhíonn an solas ró-ghéar 

 

Thug an roinn roimhe seo tuiscint ar an mbród a thaispeáin na daltaí nuair a labhair iad faoi 

na buntáistí meabhairbhraite a bhaineann leis an nGaeilge agus leis an dátheangachas. Chuir 

na déagóirí agus a dtuismitheoirí agus a múinteoirí in iúl go mbíonn siad sásta ar an 

mhórchuid seasamh faoin solas geal a chaitear orthu mar dhaoine dátheangacha agus mar 

Ghaeilgeoirí. Cuireann Wenger (1998) i gcuimhne dúinn nach féidir leat do chuid aitheantais 

a lasadh nó a mhúchadh mar go gceistíonn aitheantais a chéile ach tacaíonn siad lena chéile 

freisin i gcleachtais. Is coincheap iolrach é an t-aitheantas agus is minic a iompraímid sinn 

féin i mbealaí atá difriúil óna chéile inár bpobail chleachtais éagsúla. Theastaigh uaim a 

aimsiú an mbíonn an solas ró-ghéar do na déagóirí dátheangacha uaireanta. Rinne mé 

iniúchadh ar an ábhar seo trí iarradh ar na daltaí cur síos a dhéanamh ar aon bhabhta gur 

mhothaigh siad mí-chompordach mar Ghaeilgeoirí agus mar dhaoine dátheangacha. 

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Ba dheacair do thromlach na ndaltaí i scoil an staidéir cháis smaoineamh ar uair éigin gur 

bhraitheadar mí-chompordach mar Ghaeilgeoirí agus dúirt an chuid is mó acu nár 

bhraitheadar riamh mar san ach a mhalairt ar fad, go raibh fíor-bhród orthu i gcónaí gur 

Ghaeilgeoirí ab ea iad. Ach bhí líon beag daltaí a thug samplaí de bhabhtaí gur mhothaigh 

siad a leithéid sna hagallaimh agus sa scríbhneoireacht phearsanta. Ba léir dom gur theastaigh 

ó na daltaí dátheangacha a chur in iúl dom sna hagallaimh gur bhraith siad fíor bhródúil mar 

Ghaeilgeoirí don gcuid is mó den am. Ach mhínigh siad dom go raibh ócáidí ann nár 

theastaigh uathu seasamh amach ón slua agus go raibh fonn orthu cúlú sa dhorchadas toisc 

gur mhothaigh siad go raibh siad faoi sholas a bhí ró-ghéar dóibh.  

 

Dúirt mionlach na ndaltaí nach mbíonn siad ar a gcompord nuair a chuireann lucht an Bhéarla 

brú orthu labhairt as Gaeilge. Dúirt dalta T2 amháin go mothaíonn sí mar sin uaireanta, 

“nuair a thógann grúpa mór faoi ndeara gur Ghaeilgeoir mé mar tosaíonn siad á cheistiú agus 

saghas a chur brú orm freagra sásúil a thabhairt dóibh ar an bhfáth go chuaigh mé go scoil 

Ghaeltachta”. Dúirt dalta T3 eile go gcuireann “an íomhá atá ann go bhfuil Gaeilgeoirí 

ardnósach” isteach uirthi, “Ní hé gur bhraith mé mí-chompordach ach uaireanta cuireann sé 

isteach orm nuair a bíonn éad ar daoine eile i dtaobh go bhfuil mé mar Ghaeilgeoir nó duine 

dátheangach”. Dar le Erikson (1968), bíonn ógánaigh níos buartha faoin íomhá atá ag daoine 

eile dóibh ná an tslí a bhraitheann siad fúthu féin. Dúirt cúpla dalta nach mbíonn siad ar a 
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gcompord nuair a chuireann daoine brú orthu Gaeilge a labhairt, focal nó abairt a haistriú ó 

Bhéarla go Gaeilge nó nuair a chuireann siad ceisteanna “amaideacha” orthu faoin dteanga, 

faoin dátheangachas agus faoi shaol na Gaeltachta. Ag babhtaí mar san, braitheann said 

“difriúil”.  

 

Dúirt formhór na gcainteoirí dhúchasacha (T1) nach gcuireann sé isteach orthu ach go 

mbíonn bród orthu nuair a labhraíonn a dtuismitheoirí leo as Gaeilge sa Ghalltacht. Ach dúirt 

cúpla dalta go mbraitheann siad mí-chompordach nuair a chloiseann daoine eile iad ag 

labhairt as Gaeilge toisc go gceapann daoine go bhfuil siad ag iarraidh a bheith ardnósach 

mar níl Gaeilge ag gach duine eile. Ní dóigh le formhór na ndaltaí ámh go mbíonn daoine ag 

déanamh breithiúnais orthu nó ag caitheamh anuas orthu nuair a chloistear iad ag labhairt as 

Gaeilge ach go mbíonn ionadh agus éad orthu de ghnáth. Dúirt formhór na ndaltaí nach 

mothaíonn siad mí-chompordach mar Ghaeilgeoirí de ghnáth ach go dtógann siad faoi deara 

go minic a bhíonn daoine eile ag stánadh orthu nuair a chloistear iad ag labhairt as Gaeilge sa 

Ghalltacht. Thug dalta T3 i mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta sampla 

d’eachtra a tharla di: 

 

Taighdeoir: An gcuimhin leat ócáid faoi leith uair amháin gur bhraith tú mí-

chompordach ort mar Ghaeilgeoir? 

Dalta: No em just labhraím ... is cuma liomsa. Ní bhaineann sé le daoine eile má tá siad 

san ag féachaint orm saghas aisteach just leanaim ar aghaidh. An seachtain seo caite 

just tháinig m’aintín chun muidne a bhailiú agus bhíomar saghas i lár slua agus just 

bhéic sí orainn, “Tar anseo! Táimid ag dul go dtí an carr.” Agus bhíomar just, “Conas a 

raibh do lá?”, agus rudaí mar san. Agus bhí cairde liom just d’fhág mé slán leo ach 

bhíodar saghas ag féachaint orm, “Oh Gaeilge! Oh right!” (ag gáire).   

Taighdeoir: An ea? 

Dalta: Yeah saghas (ag gáire) like ó tú ag filleadh ar ais! 

 

Is suimiúil go mbaineann an rannpháirtí úsáid as an mbriathar ‘fill’ san abairt deireanach mar 

go ndeir Nic Eoin (2011:109) go mbíodh sé de nós ag filí na Gaeilge scríobh faoin turas 

abhaile agus iad ag filleadh ar cheantar na Gaeltachta. Thug an dalta céanna sampla eile ina 

bhraith sí éagsúil mar Ghaeilgeoir. Chuir an dalta T3 seo chomh maith le daltaí eile sna 

hagallaimh béim láidir ar an bpointe nach mothaíonn siad mí-chompordach nó náirithe mar 

Ghaeilgeoirí ach go mbraitheann siad faoi bhrú uaireanta nuair a bhíonn siad i measc 

Béarlóirí:  
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Taighdeoir: Dar leat, an mbíonn daoine dearfach nó diúltach leat nuair a fhaigheann 

siad amach gur Ghaeilgeoir tú?  

Dalta: Yeah saghas aistríonn an comhrá like b’fhéidir go mbíonn muid ag labhairt trí 

Bhéarla like bhí mé ar chúrsa agus like bhí mé le mo chara agus dúirt sí le gach aoinne 

go raibh Gaoluinn agam, gur fhreastail mé ar mheánscoil agus bhí sé trí lán Ghaelach. 

‘Má tá aoinne sásta dul le haghaidh Béaltriail, b’fhéidir anois!’ agus just saghas, “Ó, 

éist do bhéal!”. 

Taighdeoir: Conas a bhraith tú ansin? 

Dalta: Bhuel saghas like go raibh sé sin as an gcomhthéacs a bhíomar istigh ann. I was 

like, ‘Cén fáth gur luaigh tú é sin?’ Just ní raibh sé relevant. Mar san bhí mé like, ‘Cén 

fáth?’ Ach like ní rud go raibh náire orm nó gur bhraith mé mí-chompordach just 

saghas bhí sé sin saghas mí-oiriúnach. 

 

Tá cosúlacht idir an sampla seo agus roinnt de na samplaí a thug na daltaí sna ceistneoirí níos 

luaithe nuair a dúirt siad nach mbíonn siad ar a suaimhneas nuair a chuireann déagóirí 

aonteangacha brú orthu Gaeilge a labhairt. Is dócha nach sásta a bhíonn aon déagóir nuair a 

chuirtear iad faoi bhrú taispeántas a chur ar siúl don bpobal mura bhfuil fonn orthu a leithéid 

a dhéanamh. Is léir nach mothaíonn roinnt daltaí dátheangacha compordach aird a tharraingt 

orthu féin sna comhthéacsanna san mar is cosúil nach mbíonn siad ag iarraidh seasamh 

amach ón slua ag an aois san. 

 

Is suimiúil go ndúirt iar-scoláire amháin nach í féin ach a cairde Ollscoile a insíonn do 

dhaoine óga eile agus iad amuigh go sóisialta gur Ghaeilgeoir í. Is cosúil go luann daoine óga 

dátheangacha gur Ghaeilgeoirí iad ach nuair a theastaíonn uathu é a rá. Mhínigh dalta T3 eile 

a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta cé go mothaíonn sé bródúil is compordach mar 

Ghaeilgeoir, go mbraitheann sé ciontach freisin mar nach mbíonn an teanga á labhairt aige an 

t-am ar fad: 

 

Taighdeoir: An mothaíonn tú ciontach nuair a labhraíonn tú as Béarla? 

Dalta: An t-am ar fad (ag gáire) … Níl fhios agam cén fáth. Má bhíonn mise anseo ag 

rá ó ba cheart do dhaoine labhairt as Gaoluinn an t-am ar fad agus ansin ag féachaint 

síos ar daoine agus gach rud ansin. Níl uaim a bheith i mo hypocrite ach fós braithim 

an-chiontach … agus ansin cuireann mise an milleán ar an duine eile, ‘It’s his fault 

cause he can’t speak Irish’ … Níl sé sin go maith ach sin é an saol.              

 

D’admhaigh cúpla dalta T3 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta go mbraitheann siad 

ciontach go labhraíonn siad lena chéile as Béarla toisc go bhfuil Gaeilge acu go léir agus go 

mbraitheann siad níos measa nuair a bhíonn siad ar scoil i measc múinteoirí nó os comhair 

seanóirí an cheantair lasmuigh den séipéal nó den siopa áitiúil. Dúirt siad go gcasann siad ar 

an Ghaeilge ag an bpointe seo ar bhonn béasaí. Is suimiúil go raibh cosúlacht idir meonta na 
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ndaltaí i scoil an staidéir cháis agus na daltaí a ghlac páirt sa cheistneoir náisiúnta. Níor dúirt 

ach mionlach beag de na daltaí i scoil an staidéir cháis go mothaíonn siad ciontach nuair a 

labhraíonn siad as Béarla lena gcairde scoile agus d’easaontaigh 79% de rannpháirtithe an 

cheistneora náisiúnta leis an ráiteas ‘Braithim ciontach nuair a labhraím Béarla le mo chairde 

scoile’. Ní raibh ach mionlach dóibh (10%) a ndúirt gur bhraith siad ciontach.  

 

Thug cailín T2 i mbliain na hArd Teistiméireachta a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta 

sampla d’ócáid ina mhothaigh sí mí-chompordach ag labhairt le cainteoir Gaeilge mar nár 

thuig sí canúint duine eile: 

 

Dalta: Is cuimhin liom bhí mé féin is mo dheartháir i bPáirc an Chrócaigh cúpla bliain ó 

shin agus bhí Micheál Ó Muircheartaigh ag siúl inár dtreo agus bhí sé stoptha ansin 

agus chuamar thuas chuige agus thosaíomar ag labhairt as Gaoluinn leis ach bhí focail 

aige nach raibh againn. Just an saghas canúint agus tá em an ó Chiarraí é? Tá focail 

difriúla aige agus uaireanta bhí muidne, bhí uaireanta nach raibh fhios againn cad a bhí 

á rá aige. 

Taighdeoir: Conas ar bhraith tú? 

Dalta: Bhí sé saghas ait mar is muidne a thosaigh ag labhairt as Gaoluinn leis agus ní 

raibh muid in ann é a fhreagairt. Bhuel like bhí fhios againn don chuid is mó cad a bhí a 

rá aige ach just focail anseo is ansiúd. Agus bhí sé saghas mí-chompordach ach … 

 

Is suimiúil gur luaigh an dalta an eachtra seo mar ócáid gur mhothaigh sí mí-chompordach 

mar Ghaeilgeoir mar gur bhain a máthair úsáid as an eachtra chéanna chun sampla a thabhairt 

d’ócáid gur mheas sí go raibh bród ar a bpáistí go raibh an teanga acu: 

On a few occasions Micheál Ó Muircheartaigh came along and … the Irish would flow 

out of them. They would be delighted (le béim) and delighted to kind of … proud of 

themselves. And I think they kind of like the shock you know … and I remember even 

Micheál Ó Muircheartaigh … he would say, ‘Dia is Muire daoibh’, and they would kind 

of, ‘Dia is Muire duit! Conas atá tú?’ And they would love to see the kind of surprise 

almost in his face. 

 

Is suimiúil gur cheap a máthair go raibh bród ar a hiníon cé gur a mhalairt a bhraith sí féin. 

Shíl cúpla dalta i scoil an staidéir cháis go mbíonn roinnt de mhuintir na Galltachta diúltach 

leo uaireanta agus nach mbíonn meas acu ar an Ghaeilge. Thug an dalta T2 thuas sampla eile 

d’eachtraí ina cheap sí go raibh Béarlóirí diúltach léi mar Ghaeilgeoir nó nár léirigh siad 

meas ar an Ghaeilge:  

 

Dalta T2: Uaireanta bíonn roinnt daoine sa bhaile mór ag pacáil málaí don scoil. Nuair 

a chuaigh mise isteach ann bhí orainn em á rá as Gaoluinn, “An mian leat go 

bpacálfaidh mé do bhia?” nó rud éigin mar sin. Agus bhí daoine saghas nuair a deirim é 
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sin, bhí daoine saghas ag féachaint orainn like saghas ag cur an milleán orainn like, 

“Cén fáth go bhfuil tú ag labhairt liom as Gaoluinn?!” 

Taighdeoir: Na custaiméir? 

Dalta T2: Yeah like … bhí siad á rá like, “Níl Gaoluinn agam”. Agus like sa slí go raibh 

an milleán ormsa nach raibh Gaoluinn acu agus like níor cheart go mbeadh mé ag 

labhairt as Gaoluinn. Ach like is Éireannaigh, like bhí fhios agam ón gcanúint gur 

Éireannaigh iad ach just like …  

Taighdeoir: Conas a bhraith tú? 

Dalta T2: Yeah (ardaíonn sí a guth)! Bhí sé saghas like go rinne mé droch-rud.  

Taighdeoir: Gur mhaslaigh tú iad? 

Dalta T2: Yeah! Bhí mé just … just cúpla focal as Gaoluinn agus bhí orainn ar ndóigh é 

a rá as Béarla mura dtuigeann siad é agus bhí siad á rá, “Níl Gaoluinn agamsa!” Like 

rudaí mar sin like i mBéarla (ag gáire). Like just ní raibh náire orthu nach rabhadar in 

ann. 

 

Léiríonn an sampla thuas gur minic a mhothaíonn cainteoirí Ghaeilge mí-chompordach ag 

labhairt as Gaeilge le hÉireannaigh eile ina dtír dhúchasach féin. Ardaíonn Nic Eoin 

(2004:131) an pointe seo nuair a deir sí, “Some have described the marginalised and 

minoritised Irish-speaker as that of being a stranger in one’s own land, an alien washed up, 

ironically, on one’s own shore”.  

 

Mhínigh dalta Gaeltachta (T1) i mbliain 5 nach mothaíonn sí riamh mí-chompordach mar 

Ghaeilgeoir ach ba léir di an easpa measa atá ag roinnt de phobal na Galltachta ar an 

Ghaeilge, ar an Ghaeltacht is ar Ghaeilgeoirí, “Ní raibh mise. Is cuma liom cad a cheapann 

siad san ach just bhí mé i rud de (eagraíocht náisiúnta do scoláirí iar-bhunscoile) agus dúirt 

siad, “Gaoluinn go léir mar an gcéanna, Peig Sayers rammed down your throat!” agus just … 

chuir sé sin an iomad fearg ormsa. Just dúirt mé leo, “Ar léigh tú fiú an leabhar riamh?”, agus 

ní raibh fhios acu san”. Luaigh buachaill T3 i mbliain na hArd Teistiméireachta a d’fhreastail 

ar bhunscoil Ghaeltachta ócáid a bhain leis an eagraíocht náisiúnta céanna a rinne an dalta 

thuas tagairt do nuair a thug sé sampla d’ócáid ina bhraith sé mí-chompordach mar 

Ghaeilgeoir:  

 

Tá saghas tuairisc de na leabhracha agus ansin tá tuairisc Béarla agus tuairisc Gaoluinn 

agus ansin sheas duine den chúirt suas agus dúirt sí, ‘An bhfuil an leagan Gaoluinn 

uait?’ agus dúirt mé ‘Oh yeah, bheadh sé ar fheabhas ar fad’. Agus ansin bhí ar an 

mbean eile dul amach agus é a fháil agus bhí sí ag cur a súil. Bíonn gach (a ghuth ag 

dul in airde) duine ag cur a súile in airde le muintir na Gaeltachta. Agus bhraith mé mí-

chompordach mar bhí uirthi dul amach mar tháinig sí isteach leis na leabhracha Béarla 

so bhí uirthi dul amach agus mo cheann Gaeilge a fháil. So ansin bhraith mé go raibh 

mé ag cur isteach uirthi. Agus ansin fuair mé an tuairisc eile fuair mé é sa phost agus 

bhí m’ainm Béarla air anyway. Bhí m’ainm Béarla air agus bhí mé ag fáil tuairisc trí 



257 

 

Ghaoluinn! So bhí mé like anyway is cuma liom (ag gáire)! Nuair a fuair mé é anyway 

it was like, ‘Oh, had a lot of work to get you this’, from your man. This is fíor! I could 

show you this! And I was like … ní raibh mé chun é a léamh as Béarla nó as Gaoluinn! 

Bhí sé drochbhéasach ach ní raibh mé chun labhairt suas faoi. Bhí mé chun glacadh leis 

agus ansin bhraith mé féin go raibh mise (le béim) ag déanamh rud éigin cam, ag cur an 

duine sin amach even though bhí sé uaim. Ach dá mba rud é nach labhair mé Béarla 

just say crazy world agus ansin bhí mé ... (stopann sé agus tosaíonn sé ag gáire). Bhí sé 

an-ghreannmhar (ag gáire). Bhí mé ag suí síos ag Bord na Gaeilge thuas ann agus bhí 

these dhá bhean suas ann agus actually ní raibh aon Ghaoluinn acu agus bhí sé just ag 

cur isteach orm agus bhí mé ag féachaint orthu. Agus ansin bhí mise níos fearr ná iad 

siúd and they were like, ‘If you want to get up here you go and spell it’, as Béarla. I was 

like, ‘Seo é Bord na Gaeilge’. Bhí mise then an bad fella then. 

 

Is suimiúil go ndúirt beirt de na daltaí Gaeltachta (T2 agus T3) i mbliain na hArd 

Teistiméireachta gur mhothaigh siad mar dhroch-dhaoine tar éis dóibh iarracht a dhéanamh 

úsáid a bhaint as teanga na Gaeilge sa Ghalltacht. Mhínigh an bheirt dalta seo go raibh siad 

an-bhródúil as an teanga ach gur bhraith siad go ndearna siad “droch-rud”, gur chuir siad 

isteach ar Bhéarlóirí agus gur chuir lucht na Galltachta an milleán orthu nach raibh siad in 

ann iad a fhreagairt as Gaeilge. Mheas na déagóirí Ghaeltachta seo go raibh muintir na 

Galltachta á lonnú go diúltach. Tagraíonn ráitis na ndaltaí don méid a dúirt Nic Eoin 

(2004:137) faoin slí a chaitear le lucht na Gaeilge, “many of us may have to struggle against 

the prejudice associated with our own linguistic upbringing and education”. Tacaíonn ráitis 

na rannpháirtithe le ráiteas an chainteora Gaeltachta agus an láithreora teilifíse, Bláthnaid Ní 

Chofaigh (2012) freisin, a dúirt gur féidir le lucht an Bhéarla in Éirinn a bheith diúltach agus 

drochbhéasach le lucht na Gaeilge. Chuaigh Ní Chofaigh (2012) céim níos faide lena 

cáineadh nuair a chuir sí gur féidir le baill de phobal na hÉireann a bheith ciníoch uaireanta in 

aghaidh muintir na Gaeilge. Is suimiúil gur mhothaigh an dalta T3 thuas bródúil mar dhuine 

dátheangach agus mar Ghaeilgeoir cé go raibh sé i lár ócáide mí-chompordach. Tugann an 

sampla seo pictiúr dúinn de mheon déagóra dátheangaigh agus é ag iarraidh déileáil leis an dá 

theanga a labhraíonn sé. Déanann sé iarracht a bheith dílis don teanga mhionlach agus é i 

suíomh ina bhfuil an teanga thromlach mar an príomhtheanga chumarsáide. Thaispeáin sé gur 

mhothaigh sé bródúil ach mí-chompordach ag an am céanna. Bhraith sé mí-chompordach mar 

Ghaeilgeoir mar gur shíl sé nach raibh meas ag na daoine eile ina chomhluadar ar an 

Ghaeilge. In ainneoin sin, bhraith sé bródúil go raibh sé “níos fearr ná iad siúd” mar go raibh 

air na daoine fásta a bhí i bhfeighil ar na daltaí ó na scoileanna lán-Ghaeilge a cheartú nuair a 

rinne siad botún sa Ghaeilge.  
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Léiríodh castacht a thuairimí is a mhothúcháin arís nuair a d’admhaigh sé go raibh an leagan 

Gaeilge den tuairisc uaidh ar son na cúise ach ní chun é a léamh. Mhothaigh sé mí-

chompordach go raibh sé ag cur isteach ar dhaoine toisc go raibh orthu an leagan Gaeilge a 

lorg dó ach ag an am céanna shíl sé go raibh sé de cheart aige é a lorg. Tugann an sampla seo 

tuiscint níos doimhne dúinn ar chastacht an dátheangachais agus na meonta éagsúla gur féidir 

le déagóir dátheangach a bheith aige ag ócáid amháin. Tacaíonn an taighde seo leis an 

litríocht a deir go mothaíonn daoine dátheangacha aonarach, imeallach agus fiú 

scitsifréineach (Adler, 1977; Pavlenko, 2006). Is léir gur minic a bhíonn déagóirí 

dátheangacha idir dhá chomhairle ach taispeánann torthaí mo thaighde go n-éiríonn le 

déagóirí dátheangacha na deacrachtaí seo a shárú mar is fíor shoiléir go mothaíonn siad 

dearfach, bródúil agus sásta mar dhaoine dátheangacha.  

 

Na Tuismitheoirí 

Dúirt triúr tuismitheoir T1 a labhraíonn Gaeilge lena bpáistí go mbíonn a bpáistí mí-

chompordach nuair a bhíonn Gaeilge á labhairt acu os comhair daoine eile. D’admhaigh 

tuismitheoir nach mbraitheann sí féin ná a páistí ar a suaimhneas mar Ghaeilgeoirí uaireanta 

is iad ag labhairt as Gaeilge. Is suimiúil nach é go mbíonn náire orthu ach go gceapann siad 

go gcuireann sé isteach ar Bhéarlóirí, “Níl siad compordach. Níl mé féin compordach fós mar 

tá an baol ann go gcreideann an-chuid daoine go bhfuil tú saghas bragging go bhfuil 

Gaoluinn agat. Rud a chuireann isteach orm féin nuair a bhíonn grúpa againn le chéile, ní 

chreidim go dteastaíonn ó dhaoine eile sinn a chloisint ag labhairt Gaoluinn”. Tháinig an 

pointe céanna anuas in agallamh le tuismitheoir dalta T2 i mbliain 5 a d’fhreastail ar 

bhunscoil Bhéarla ach an uair seo ba é an Béarlóir a chuir i leith muintir na Gaeltachta gur 

féidir leo a bheith droch-bhéasach agus éagórach: 

 

See I always felt that it was quite rude if somebody speaks to you in Irish and if you 

don’t speak Irish or if somebody is holding a conversation in Irish next to you and that 

you are excluded from and I think she’s (a hiníon) aware of that no matter who she is 

talking to that they would be included in the conversation … I think she would consider 

that to be rude as well to speak Irish … excluding someone in a language … I think 

people from a Gaeltacht area that are speaking Irish at home all the whole time and 

are very much into their Irish, I think they can be quite rude. 
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Na hIar-scoláirí 

Bhí na hiar-scoláirí ar aon fhocal leis na daltaí seo nuair a dúirt ceathrar acu go mbraitheann 

said go mbíonn daoine ag déanamh breithiúnais orthu uaireanta nuair a bhíonn Gaeilge á 

labhairt sa Ghalltacht, mar shampla, “…uaireanta eile is dóigh leo gur ag iarraidh aird a 

tharraingt ort féin atá tú. Ach ní fiú am a chur amú ag iarraidh na daoine sin a shásamh!”. 

Thaispeáin freagraí na niar-scoláirí nach dtógann siad aon aird ar an meon diúltach a bhíonn 

ag roinnt Béarlóirí a thuilleadh. Is dócha go bhfuil níos mó taithí saoil ag na hiar-scoláirí 

lasmuigh den gceantar Gaeltachta ina tógadh iad agus nach ligeann siad do thuairimí 

dhiúltacha dhaoine eile cur isteach orthu mar go bhfuil siad níos compordaí faoin a gcuid 

aitheantais ná mar a bhí na daltaí scoile.     

 

An Ceistneoir Náisiúnta 

Figiúr 7.5: Freagairtí na ndaltaí ar ráitis maidir lena bheith mar Ghaeilgeoirí  

 

 

 

Tugann Figiúr 7.5 tuiscint dúinn ar na slite a mhothaigh na daltaí a d’fhreagair an ceistneoir 

náisiúnta mar Ghaeilgeoirí. D’aontaigh 62% de na daltaí a ghlac páirt sa cheistneoir náisiúnta 

go mbíonn daoine dearfach leo nuair a fhaigheann siad amach gur Ghaeilgeoirí iad. Is 

suimiúil, áfach, gur aontaigh 42% de dhaltaí go mbíonn daoine diúltach leo nuair a 

fhaigheann siad amach gur Ghaeilgeoir iad ach d’easaontaigh 41% leis. Taispeánann Figiúr 

7.6 dúinn na hócáidí gur mhothaigh na daltaí seo mí-chompordach mar Ghaeilgeoirí. Is 

suimiúil gur bhraith 43% de rannpháirtithe an cheistneora mí-chompordach mar Ghaeilgeoirí 

uaireanta nuair a chuirtear an toradh seo i gcontrárthacht leis an méid a bhí le rá ag na daltaí i 
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scoil an staidéir cháis sna hagallaimh agus sa scríbhneoireacht phearsanta. Mar a mhínigh mé 

níos luaithe ba dheacair do fhormhór na ndaltaí smaoineamh ar ócáid ar bith agus iad i mbun 

cainte liom sna hagallaimh.      

 

Figiúr 7.6: Ócáidí nuair a bhraith na daltaí mí-chompordach mar Ghaeilgeoirí  

 

 

Dúirt 43% de na rannpháirtithe an cheistneora náisiúnta go mbraitheann siad mí-

chompordach mar Ghaeilgeoirí uaireanta. I gcontrárthacht, dúirt níos mó ná leath, 57%, nár 

bhraitheadar riamh mí-chompordach mar Ghaeilgeoirí, mar shampla, “Ní cheapann mé gur 

bhraith mé mí-chompordach faoi a bheith mar Ghaeilgeoir riamh mar go rud nádúrtha dom í 

an Ghaeilge. Ní bheadh náire orm Gaeilge a labhairt go poiblí riamh” agus “Ní raibh mé 

riamh mí compordach faoi mo teanga!” Ach thug na daltaí eile samplaí d’ócáidí éagsúla nár 

bhraith siad ar a gcompord mar Ghaeilgeoirí. Is suimiúil gur luaigh daltaí na Gaeltachta 

babhtaí go raibh an teanga á labhairt acu i gcathracha na Galltachta agus rinne daltaí na 

nGaelscoileanna tagairt do bhabhtaí go raibh sí á labhairt acu sna ceantair Ghaeltachta. 

Tháinig roinnt samplaí anuas go minic i bhfreagairtí daltaí na nGaelscoileanna ar nós ag 

labhairt as Gaeilge sa Ghaeltacht, “Bhí mé out of my depth”; ag labhairt as Gaeilge lena 

gcairde lasmuigh de shuíomh na scoile, “Nuair a táim amuigh le mo chairde nach 

freastalaíonn ar Gaelscoil, mothaím an-mícompordach mar tá siad i gcónaí ag iarraidh orm 

labhairt Gaeilge. Tá sé mar go bhfuil mé i mo siorcas” agus nuair a chuireann Béarlóirí brú 

orthu labhairt as Gaeilge, “Nuair a chuireann duine ceist ort rud éigin a rá agus níl sé ar eolas 

agat”. Is suimiúil gur thug roinnt daltaí Gaelscoile le tuiscint go mothaíonn siad mí-

chompordach mar Ghaeilgeoirí agus iad ar scoil, “Uaireanta ar scoil níl sé ró-fhionnfhuar é a 
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labhairt, breá liom é a labhairt ach uaireanta bheadh daoine ag magadh fút, bhreathaíos 

neirbhíseach mí-compordach”. Baineann dalta amháin úsáid as an bhfocal ‘siorcas’ chun cur 

síos a dhéanamh ar na hócáidí ina gcuireann a gcairde aonteangacha brú uirthi Gaeilge a 

labhairt. Taispeánann an cur síos seo go mbraitheann an dalta mar ainmhí i lár slua atá ag lorg 

taispeántais uaithi. D’fhéadfá a rá go dtuigeann na daltaí aonteangacha go bhfuil rud 

speisialta ag baint lena gcara dátheangach, rud nach bhfuil acu, mar go mbíonn siad ag 

iarraidh a cuid Gaeilge a chloisint. Ach is suimiúil go mothaíonn an dalta dátheangach mí-

chompordach mar gheall ar seo, rud a mheabhródh duit go mbraitheann sí faoi bhrú nó go 

bhfuil siad ag magadh fúithi seachas á moladh. Dúirt daltaí eile go mbraitheann siad mar seo 

lena gcairde lasmuigh den scoil, mar shampla dúirt dalta amháin, “Braith mé ana mí-

compordach le mo chairde sa bhaile ag labhairt Gaeilge le mo mham os comhair iad. Rinne 

siad magadh orm ar feadh cúpla seachtain. Bhí fearg orm go rinne siad magadh ar an teanga”. 

Is léir nár mhothaigh na daltaí dátheangacha seo ar a gcompord ag labhairt as Gaeilge os 

comhair déagóirí nach bhfreastalaíonn ar scoil lán-Ghaeilge. Is cosúil gur léirigh na déagóirí 

aonteangacha dóibh nach raibh meas acu ar an teanga nuair a thosaigh siad ag magadh fúthu 

go raibh sí á labhairt acu. Is dócha go mothaíonn daltaí dátheangacha deighilt idir iad féin 

mar dhéagóirí dátheangacha agus déagóirí aonteangacha ag am mar seo. Tugtar a thuilleadh 

samplaí de ghuthanna agus freagairtí na ndaltaí in Aguisín 27. 

Tábla 7.1: Difríochtaí suntasacha idir a bheith mí-chompordach mar Ghaeilgeoir agus 

teanga dhúchais na dtuismitheoirí agus an saghas scoile ar a fhreastlaíodh 
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Léiríonn Tábla 7.1 go raibh difríochtaí suntasacha idir a bheith mí-chompordach mar 

Ghaeilgeoir agus teanga dhúchais na dtuismitheoirí agus an saghas iar-bhunscoile ar a 

fhreastlaíodh. Ba léir gur mhothaigh daltaí Gaelscoile mí-chompordach i bhfad níos minice 
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ná daltaí na Gaeltachta. Bhí baint suntasach go staitisciúil idir freagraí na ndaltaí ar an gceist 

seo agus dhá cheann de na hathróig cúlra a rinneadh iniúchadh air agus taispeántar na torthaí 

seo i dTábla 7.1. Mar a fheictear sa thábla, dúirt 47% de na daltaí gurb cainteoirí dúchasacha 

Béarla ab ea a mbeirt thuismitheoir gur bhraith siad míchompordach uaireanta mar 

Ghaeilgeoirí i gcomparáid le 23% amháin de dhaltaí gurb cainteoirí dúchasacha Gaeilge ab ea 

a mbeirt thuismitheoir (p<0.05). Feictear pátrún cosúil le seo don saghas scoile ar a 

fhreastlaíodh le 25% de dhaltaí a d’fhreastail ar scoil Ghaeltachta á rá go mbraitheann siad 

míchompordach uaireanta mar Ghaeilgeoirí, i gcomparáid le 48% de na daltaí ag freastal ar 

Ghaelscoil (p<0.05). Ní raibh aon chaidreamh suntasach idir daltaí a bhraith míchompordach 

agus inscne nó an saghas bunscoile ar a fhreastlaíodh.  

 

Is léir go bhfuil difríocht suntasach le feiscint idir meonta déagóirí na Gaeltachta agus meonta 

déagóirí na Galltachta sa chás thuas. Tugann na torthaí seo le tuiscint gur mhothaigh na 

déagóirí gurb cainteoirí dúchasacha Gaeilge ab ea a dtuismitheoirí níos compordaí mar 

Ghaeilgeoirí ná mar a mhothaigh na déagóirí gurb chainteoirí dúchasacha Béarla ab ea a 

dtuismitheoirí. Is cosúil go ndéanann sé ciall go mbraithfeadh na déagóirí seo níos compordaí 

mar chainteoirí Ghaeilge nuair atá an taithí san acu sa bhaile óna dtuismitheoirí. Ní hamháin 

sin ach léiríonn na torthaí gur bhraith daltaí na scoileanna Gaeltachta níos compordaí mar 

Ghaeilgeoirí ná mar a bhraith daltaí na nGaelscoileanna. Is gá dúinn machnamh a dhéanamh 

ar na deiseanna a thugann na ceantair Ghaeltachta do na déagóirí atá ina gcónaí ann Gaeilge a 

labhairt lasmuigh de shuíomh na scoile ar bhonn laethúil. Is léir go ndéanann sé an taithí 

sóisialta seo difríocht do dhéagóirí mar do mothaíonn siad níos compordaí mar Ghaeilgeoirí. 

Taispeánann torthaí an taighde go ndéanann an ceantar ina tógtar déagóirí dátheangacha 

difríocht. Tá déagóirí na Gaeltachta sáite i bpobal Gaelach. Tá an taithí acu Gaeilge a labhairt 

ar bhonn laethúil lena múinteoirí, lena gcomhscoláirí, le gaolta agus le daoine áitiúla sa 

cheantar. Cé go bhfuil sé de nós ag daltaí na nGaelscoileanna Gaeilge a labhairt ar scoil agus 

ag roinnt acu sa bhaile, ní bhíonn na deiseanna cainte céanna acu sna ceantair Ghalltachta. 

Léiríonn torthaí an taighde go mbíonn tionchar ag an suíomh ar mheonta na ndéagóirí 

dátheangacha mar go mothaíonn daltaí na Gaeltachta i bhfad níos compordaí mar 

Ghaeilgeoirí ná mar a mhothaíonn daltaí na Galltachta.            

 

 Conclúid 

Is léir ó thorthaí an taighde go mbíonn ócáidí ann ina mothaíonn na déagóirí dátheangacha 

mí-chompordach lena n-aitheantais dátheangacha. Cé go bhfuil siad bródúil ar an mhórchuid 
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go bhfuil an Ghaeilge ina seilbh acu, thaispeáin siad nach mbíonn siad go hiomlán ar a 

suaimhneas uaireanta nuair a chaitheann daoine eile solas geal an dátheangachais orthu. 

Léiríonn torthaí an taighde go bhfuil siad compordach iontu féin mar Ghaeilgeoirí go 

ginearálta ach nach maith leo nuair a chaitheann daoine eile solas ró-ghéar orthu i 

gcomhthéacsanna sóisialta nach bhfuil sé ‘oiriúnach’ mar a dúirt siad féin. Taispeánann na 

torthaí go mbíonn ócáidí ann anois is arís agus ina mbíonn déagóirí dátheangacha ag iarraidh 

solas geal an lae a sheachaint. Ní theastaíonn uathu an solas a mhúchadh go hiomlán ach 

b’fhearr leo cúlú sa dhorchadas i measc déagóirí eile anois is arís.   

 

7.2.5 Príobháideach v Poiblí 

Baineann an caidreamh idir teangacha an duine dátheangaigh le dátheangachas feidhmiúil. 

Baineann sé leis an am, an áit agus an comhluadar ina n-úsáideann daoine an dá theanga 

(Baker, 2006; Fishman, 1965). Scrúdaíonn sé an comhthéacs ina mbaintear úsáid as gach 

teanga agus an chúis ina n-úsáidtear í. Rinne Dodson (1981) scrúdú ar an gcaidreamh idir 

teangacha an duine dátheangaigh i dtéarmaí tosaíochta. Is féidir le daoine dátheangach 

cinneadh a dhéanamh teanga amháin a úsáid in ionad ceann eile ag brath ar a gcumas, a 

dtaithí sa teanga agus an comhthéacs ina mbaintear úsáid as an teanga. Dá bharr san, bíonn 

mórán cúiseanna go roghnaíonn daoine dátheangacha leaganacha difriúla dá gcuid 

ainmneacha. Cuireann Wenger (1998) béim ar thábhacht an phobail i sainmhíniú an 

aitheantais agus deir sé go mbaineann rannpháirtíocht, easpa rannpháirtíochta, a bheith curtha 

san áireamh agus gan a bheith curtha san áireamh leis an aitheantas. Tuairiscítear go mbíonn 

dhá aitheantas ag duine, aitheantas príobháideach agus aitheantas poiblí (Sarup, 1996). 

Fiosrófar an t-ábhar seo anois maidir leis na rannpháirtithe i scoil an staidéir cháis. 

Tuairiscítear freagairtí rannpháirtithe an cheistneora náisiúnta i dtaobh an teanga a labhraítear 

in ócáidí laethúla in Aguisín 28.  

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Ba léir ón méid a bhí le rá ag na rannpháirtithe go minic a bhaineann na daltaí úsáid as 

leaganacha éagsúla dá n-ainmneacha, go háirithe a sloinnte, chun a gcuid aitheantais mar 

dhéagóirí dátheangacha a léiriú nó chun iad a chur faoi cheilt. Thaispeáin na daltaí go mbíonn 

orthu cinnidh a dhéanamh go leanúnach agus iad ina ndéagóirí mar go mbíonn siad ag 

déileáil le dhá leagan dá n-ainmneacha. Nuair a ceistíodh na daltaí faoin sloinne a bhaineann 

siad úsáid as lasmuigh den scoil, bhí éagsúlacht sna freagraí. Dúirt na daltaí T1 ar fad agus 

mionlach de na daltaí T3 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta go mbaineann said úsáid as a 
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sloinne Gaeilge an t-am ar fad toisc gurb é an t-aon sloinne atá acu. Dúirt an chuid eile (an 

tromlach) de na daltaí T2 agus T3 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta go mbaineann siad 

úsáid as an dá shloinne ag brath ar an gcomhthéacs, mar shampla as Gaeilge don bhfoireann 

peile agus iománaíochta agus ag obair ar na cúrsaí samhraidh ach an ceann Béarla lasmuigh 

de cheantar na Gaeltachta agus i measc a gcairde Gaeltachta agus Galltachta. Chuir mionlach 

de na daltaí T2 a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla nó ar Ghaelscoil in iúl go mbaineann siad 

úsáid as an leagan Gaeilge uaireanta. Dúirt beirt dalta T2 faoi leith a d’fhreastail ar 

bhunscoileanna Béarla go mbaineann siad úsáid as an leagan Gaeilge anois an t-am ar fad. 

Ach dúirt an formhór de na daltaí T2 a tógadh sa Ghalltacht go mbaineann siad úsáid as an 

gceann Béarla lasmuigh den scoil. Mhínigh siad gur bhain a muintir úsáid as an gceann 

Béarla agus go gceapann siad go bhfuil sé níos éasca fanacht leis an leagan Béarla ná 

Gaeilge.   

 

Tá sé ráite go ndéanann páistí dátheangacha cinnidh laethúla faoi teanga ina ndéanann siad 

meastóireacht ar a gcomhchainteoirí maidir le hoilteacht teanga agus aitheantas (Blom agus 

Gumperz 1972; Valdés 1982; Zentella, 1981). Chuir na daltaí in iúl go gcasann siad ar an 

leagan Béarla dá n-ainmneacha uaireanta mar go gceapann siad nach bhfuil an cumas ag a 

gcomhchainteoirí a n-ainmneacha a rá i gceart. Dúirt formhór na ndaltaí go bhfuil a sloinne 

Béarla ar a bpróifíl Facebook toisc go gceapann siad nach mbeadh a sloinne Gaeilge ar eolas 

ar a gcairde ar fad agus nach aithneodh daoine iad. Bhí mionlach na ndaltaí a bhaineann úsáid 

as a sloinne Gaeilge ar Facebook toisc gurb é sin a sloinne agus gur theastaigh uathu é a chur 

as Gaeilge. Daltaí T1 agus T3 ab ea iad a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta. Dúirt cúpla 

dalta T2 agus T3 ón gceantar Gaeltachta agus ó cheantair Ghalltachta go bhfuil a gcuid 

ainmneacha as Béarla ach a bpróifíl as Gaeilge acu ar Facebook. B’fhéidir go léiríonn an 

cinneadh seo chun úsáid a bhaint as a ndá theanga teoiric Erikson ar an aitheantas, “a balance 

between commitment and confusion about one’s roles in society” (Kroger, 1989:34). Mhínigh 

na déagóirí go mbíonn siad ag iarraidh a gcairde Gaeltachta agus Galltachta a mhealladh 

chucu. Tá siad bródúil as an Ghaeilge ach ní theastaíonn uathu go gcuirfeadh an teanga a 

gcairde Galltachta ó dhoras. Is sampla maith é seo den mbealach a dhéanann déagóirí 

dátheangacha idirbheartaíocht ar a gcuid aitheantais sa 21ú haois.  

 

Taispeánann an staidéar seo gur féidir le déagóirí dátheangacha a bheith idir dhá chomhairle 

faoin sloinne gur chóir dóibh a roghnú. D’admhaigh formhór na ndaltaí i mbliain 5 agus 6 gur 

thosaigh siad ag roghnú a sloinne Gaeilge níos minice d’ócáidí poiblí agus do fhoirmeacha 
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oifigiúla le cúpla bliain anuas, mar shampla dá gceadúnais thiomána, dá bpas agus nuair a 

roghnaíodh iad do fhoireann lasmuigh de cheantar na Gaeltachta ar nós foireann an chontae. 

Mhínigh dalta T2 amháin a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta go roghnaíonn sé a shloinne 

Gaeilge anois chun “meas a léiriú” ar an teanga, chun a thaispeáint gurb as an Ghaeltacht dó 

agus gur Éireannach é.  Dar le Erikson (1968:21-22), “the pride of gaining a strong identity 

may signify an inner emancipation from a more dominant group identity”. Tháinig teoiric 

Erikson (1968) chun cinn arís nuair a dúirt mionlach na ndaltaí T2 a d’fhreastail ar bhunscoil 

Bhéarla nó ar Ghaelscoil agus a tógadh sa Ghalltacht go bhfuil siad ag roghnú an leagan 

Gaeilge dá sloinnte anois in ionad sloinne Béarla a muintire. Déantar a thuilleadh plé ar 

shamplaí agus cuntais na ndaltaí ar an ábhar seo in Aguisín 29.   

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Tuismitheoirí 

Mhínigh roinnt de na tuismitheoirí go gceapann siad go léiríonn cuid dá bpáistí aitheantais 

éagsúla go príobháideach is iad sa bhaile agus go poiblí is iad os comhair an phobail. Labhair 

na tuismitheoirí faoin teanga a labhraíonn a bpáistí leo féin. Thóg cúpla tuismitheoir faoi 

deara go gcasann a bpáistí ar an nGaeilge nuair a theastaíonn uathu comhrá phríobháideach a 

bheith acu lena gcairde ionas nach dtuigfidh a dtuismitheoirí nó daoine eile an méid atá á rá 

acu. Mar a dúirt tuismitheoir dalta T2 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta, “And you know 

often when they’re out they have their own little conversations within conversations. It’s a 

kind of almost secret society (laughing). You know I suppose it’s a kind of normal thing if 

they’re commenting on someone else (laughing). It’s kind of a private within a public”. 

Tagraíonn Ní Chinnéide (2004:36-37) do bhreathnadóirí a deir go bhfuil an Ghaeilge i mbaol 

bheith ina teanga ‘phríobháideach’ mar gur minic a chasann muintir na Gaeltachta ar an 

mBéarla go poiblí ach go labhraíonn siad Gaeilge eatarthu féin.  

 

Dúirt tuismitheoirí (T2) a labhraíonn Béarla lena bpáistí sa bhaile go gcasann a bpáistí ar an 

Ghaeilge má theastaíonn uathu rud éigin a rá lena chéile go príobháideach, mar shampla, 

“Sometimes they’ll have real good conservations in Irish and they might say something to 

me. If it’s something they don’t want me to know, I know … Or they giggle. So I always know 

if they’re telling something and they don’t want me to know”. Bhí cosúlacht idir an méid 

thuas agus freagra a thug dalta T2 a tógadh sa Ghalltacht sa scríbhneoireacht phearsanta nuair 

a dúirt sé go mbraitheann sé speisialta nuair nach dtuigeann daoine eile cad a bhíonn á rá aige 

as Gaeilge, “Tá teanga rúnda agam nach dtuigeann an chuid is mó den dhaoine. Bhraitheam 

speisialta. Is féidir liom comhrá a bheith agam agus ní thuigfidh leath den grúpa é.”  
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Bhí cosúlachtaí is difríochtaí le feiscint idir an méid a bhí le rá ag na tuismitheoirí faoi 

mheonta agus nósmhaireachtaí teanga a bpáistí. I dtosach báire, bhí contrárthacht le feiscint 

idir beirt dalta Gaeltachta. Mhínigh tuismitheoir dalta T3 i mbliain 6 a d’fhreastail ar 

bhunscoil Ghaeltachta nach mbíonn fonn ar a mac Gaeilge a labhairt léi sa bhaile a 

thuilleadh: 

 

Ó lá go lá sa bhaile níl mórán mar nuair a bhímse ag caint an Ghaoluinn leis 

freagraíonn sé as Béarla mé agus nuair atá mé ag caint i nGaeilge agus ar an bhfón deir 

sé liom uaireanta agus deir sé i mBéarla, “Why are you speaking Irish?”. Agus ní 

thuigim. Ní thuigim cén fáth because níl aon bhrú … But tá sé saghas you know … 

pulling back ón Ghaeilge you know.  

 

Léirigh an tuismitheoir go soiléir go mbíonn a mac ag iarraidh Béarla a labhairt léi agus iad 

sa bhaile leo féin. Ach a mhalairt a dhéanann sé má bhíonn a mháthair ag labhairt as Gaeilge 

le duine eile go poiblí, “Má bhuailim le haoinne eile go bhfuil ag caint Gaoluinn bíonn sé ag 

caint Gaoluinn. Tá sé breá sásta”. Mar san, bíonn sé sásta Béarla a labhairt go príobháideach 

ach Gaeilge a labhairt go poiblí. D’fhéadfá a rá go bhfuil an cosúlacht ann go bhfuil an 

déagóir seo ag troid in aghaidh an chórais agus in aghaidh rialacha a máthar mar is léir nach 

bhfuil náire air Gaeilge a labhairt le daoine eile. Is suimiúil go ndúirt tuismitheoir dalta T1 i 

mbliain 4 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta go bhfreagraíonn a hiníon í as Béarla 

freisin. Thug an tuismitheoir le tuiscint gur gníomh reibiliúnachta is ea é ag aois an déagóra 

ach bhí contrárthacht idir na hócáidí a chasann an dalta seo ar an mBéarla ach an dalta eile. 

Mhínigh a máthair go bhfreagraíonn a hiníon í as Gaeilge agus iad sa bhaile ach as Béarla os 

comhair aon duine eile: 

 

Taighdeoir: Dar leat, cad é meon do pháiste i leith na Gaoluinne? 

Tuismitheoir: Bhuel, labhraimid Gaoluinn sin an chéad teanga sa bhaile. Tá sí sé déag 

anois so is déagóir í and gheobhadh sí an-chuid Béarla a labhairt liom ach tuigim gur 

phase é sin mar dhein mé féin an rud céanna nuair a bhí mé ag fás suas. Ní raibh sé cool 

like a bheith ag labhairt Gaoluinn you know dá gcloisfeadh aoinne tú ag an aois sin. Ach 

i gcónaí an rud a tharlaíonn, téann siad tríd sin ar feadh cúpla bliain agus ní labhródh 

Seán (mac léi) now focal Béarla liom. Tá sé tar éis dul tríd. 

Taighdeoir: Cén fáth go dtarlaíonn san, an dóigh leat? 

Tuismitheoir: Labhraíonn siad Gaoluinn liom ach bheadh uirthi a bheith cinnte nach 

bhfuil aoinne eile timpeall. Bíonn sí cúramach fiú amháin dá mbeadh Seán (mac léi) … 

I mean ... is cuma léi go bhfuil fhios ag daoine go labhraíonn sí Gaoluinn sa mbaile ach 

just nach gcloisfidís í you know so em os comhair na cairde go léir is Béarla ar fad a 

labhrann sí liom. Ach ní thugaim freagra riamh di as Béarla, is Gaoluinn i gcónaí. Níl 

aon fhadhb aici le sin. Téacsanna now like bíonn siad as Gaoluinn uaithi mar ní féidir le 

haoinne iad a chloisint. Text messages you know.    
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Taighdeoir: An dóigh leat go roghnaíonn sí Béarla go poiblí? 

Tuismitheoir: Yeah ‘féach ormsa, labhrann muidne Béarla chomh maith’. Déanann 

páistí é sin. ‘Oh Mam, will you get that?’ amach ós ard. Ach dá mbeimis sa bhaile sa 

chistin agus bheadh sí á rá, ‘An bhfaighidh tú é sin dom?’ 

 

Léiríonn na píosaí thuas go mbíonn a hiníon sásta téacsanna a sheoladh chuici trí Ghaeilge 

mar go rud príobháideach atá ann i gcontrárthacht le labhairt as Gaeilge léi go poiblí. 

Taispeánann na samplaí seo nach mbíonn roinnt déagóirí go hiomlán cinnte nó sásta lena 

gcuid aitheantais mar dhaoine dátheangacha is mar Ghaeilgeoirí agus iad ina ndéagóirí. Is 

cosúil go mbíonn deacrachtaí ag an bhformhór dóibh agus iad faoi bhrú sóisialta ag an aois 

san aitheantas a chruthú, a roghnú agus a chur in oiriúint dóibh féin. Tacaíonn torthaí an 

taighde leis an méid a dúirt Nic Ghiolla Phádraig (2001:270) faoi hÉireannaigh óga 

dátheangacha, “The ‘pull’ of the majority language is very strong and often results in 

bilingual children refusing to use the minority language, at least for a time. In Ireland, the 

minority position of Irish and the near universal fluency in English means that such pressures 

to conform to use of English are very strong”. Is léir go mbaineann siad triail as aitheantais 

éagsúla agus iad mar dhéagóirí. Meallann agus tarraingíonn teanga chumhachtach an Bhéarla 

iad agus déanann cuid acu iarracht a gcuid aitheantais mar chainteoirí Ghaeilge a shéanadh os 

comhair an phobail ar feadh tamaill. In ainneoin seo, mhínigh an tuismitheoir T1 thíos chomh 

maith le tuismitheoirí eile ón Ghaeltacht go bhfilleann daoine óga dátheangacha ar an 

nGaeilge arís nuair atá siad tar éis dóibh a bhfíor aitheantais mar Ghaeilgeoirí a cheilt ar 

feadh cúpla bliain: 

 

Is dócha gur thosaigh sé nuair a bhí sí do dhéag nó trí dhéag, sin an saghas am a 

thosaíonn sé. Is just rud éigin. Bhí mé féin ann. Gach aoinne a bhí aithne agam orthu. 

Níl fhios agam cén bhaint atá aige leis just ní dóigh leo go bhfuil sé cool Gaoluinn a 

labhairt. Saghas rud a chuireann tú i gcomhad (i bhfolach) ar feadh cúpla bliain. Béarla 

ar fad agus níl fhios agam conas a bhrisfeá isteach ar sin riamh le déagóirí, just níl fhios 

agam … Bhuel you know braithim like le Seán (mac léi agus iar-scoláire) gur tháinig sé 

just thar n-ais chuige just go nádúrtha. Just it was the way of life i gcónaí (le béim) agus 

bhí brú orthu ag iarraidh an rud seo a dhéanamh. Anois tá sé tar éis suí siar agus tá an 

nádúr tar éis teacht thar n-ais arís. An dtuigeann tú mé? Agus toisc go bhfuil sé 

compordach leis just níl aon fhadhb aige leis.    

 

Bhí tuismitheoir dalta T3 i mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta ar aon fhocal leis 

an bpíosa thuas nuair a mhínigh sí gur Béarla a roghnaíonn a mac is óige go minic agus é ag 

labhairt léi ach gur as Gaeilge a bhíonn aon téacs gutháin. D’aithin sí na comharthaí go bhfuil 

sé ag filleadh ar a nádúr arís le tamaill anuas agus é ag dul in aois:    
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Oh, Béarla. But sin an cool rud like. Caithfidh tú glacadh le sin like. Is cuimhin liom 

nuair a bhí sé ag fás suas, go minic bhí mé ag fáil freagra as Béarla an t-am ar fad, níos 

mó ná na páistí eile agus bhí orm glacadh le sin agus leanúint ar aghaidh … fós is féidir 

Gaoluinn a labhairt leis agus tiocfaidh sé thar n-ais le freagra as Béarla ach go minic 

now is Gaoluinn. I suppose just ag fás suas b’fhéidir, ‘the cool dude’ … texts anois … 

is trí Ghaoluinn a déanaimid sin … But an rud a dhéanann siad ansin ná just tugann siad 

freagra as Béarla agus just leanann tú ar aghaidh as Gaoluinn … uaireanta bhí mé 

buartha mar gheall air nuair a bhí na leads eile níos óige … ní bhím buartha mar gheall 

air a thuilleadh mar tá a fhios agam go bhfuil an teanga acu, go bhfuil an grá seo acu. 

Tá sé istigh ann agus beidh sé ann go deo.   

 

Léiríonn na torthaí seo gur minic a bhaineann déagóirí dátheangacha a tógadh i dteaghlaigh 

lán-Ghaeilge sa 21ú haois úsáid as teanga an Bhéarla agus iad i mbun cainte lena 

dtuismitheoirí toisc gur chumarsáid phoiblí atá i gceist. Ach roghnaíonn siad teanga na 

Gaeilge agus iad ag seoladh téacsanna chuig a dtuismitheoirí toisc gur chumarsáid 

phríobháideach atá ann. Mar a mhíníonn tuismitheoirí na ndaltaí, téann déagóirí trí “phase” 

ina dteastaíonn uathu a bheith mar “the cool dude”. Mar san, casann siad ar an mBéarla i 

gcomhthéacsanna sóisialta poiblí. 

 

Is suimiúil gur a mhalairt a dhéanann dalta T2 a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla, dar lena 

máthair. Dúirt sí go mbíonn a hiníon an-shásta Gaeilge a labhairt go poiblí agus os comhair 

an phobail. Ach is gá a aithint go ndúirt an tuismitheoir seo nach bhfuil mórán Gaeilge aici 

féin. Mar san, ní hé go mbíonn sí ag labhairt lena máthair as Gaeilge go poiblí ach le daoine 

eile, “She has no problem whatsoever speaking to anyone with it. It’s lovely for me to hear 

that because that’s exactly what we wanted … I think she’s quite proud about it … she’ll 

correct them in their pronunciation of it”. Mhínigh an tuismitheoir go gceartaíonn a hiníon 

Gaeilge dhaoine eile agus iad sa bhaile lasmuigh de cheantar na Gaeltachta. Chuir an 

tuismitheoir céanna in iúl go raibh a hiníon an-shásta úsáid a bhaint as an leagan Gaeilge dá 

hainm baiste agus dá sloinne ó a thosaigh sí ag freastal ar an iar-bhunscoil Ghaeltachta:  

 

She would always sign her name Gráinne Ní Shúilleabháin since she started school 

here. Em when she started the campa samhraidh she was about eight … put Gráinne on 

her and ever since she never used anything else in (ainm na Gaeltachta) only that … 

she would use Grace in (ainm a ceantair dúchasach) but over here Gráinne (ag gáire) … 

here everyone calls her Gráinne and at home everyone would call her Grace. 

 

Is fiú a lua nár aontaigh 67% de rannpháirtithe an cheistneora náisiúnta leis an ráiteas ‘Is 

minic a bhíonn orm mo fhíor aitheantas a cheilt’. Is suimiúil gur a mhalairt ar fad a bhí ar siúl 
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ag dalta T1 dar lena máthair. Thug an tuismitheoir T1 seo tuiscint dúinn ar mheon a hiníon a 

d’fhreastail ar bhunsoil Ghaeltachta i leith a cuid aitheantais nuair a labhair sí faoi a hainm:   

 

Taighdeoir: An gceapann tú go ndéanann sí iarracht a fíor aitheantas a cheilt uaireanta? 

Tuismitheoir: No … tabharfaidh mé sampla duit. Obviously Deirdre Ní Chatháin is 

ainm di agus Burke is ainm dá Daid. Ar Facebook now it would be Deirdre Burke. So 

sin sampla duit. Ní Chatháin, tá sé sin ró-embarrassing. Just like (tarraingíonn sí 

aghaidh). Ag cur san suas ar Facebook would be just ridiculous (ag gáire). Tuigeann sí 

gur Ní Chatháin is ainm di ach níor dhein mé mise issue de sin riamh because is cuma 

… tá baint aige leis an phase faoi láthair mar shampla, d’oscail sí cuntas bainc anseo 

leis an scoil agus Deirdre Burke arís. Ní raibh fadhb agamsa le sin riamh. Má tá sí ag 

iarraidh é a úsáid, lig di. Níl aon rud oifigiúil ann. Tuigeann sí i gcóir aon rud oifigiúil 

gur Deirdre Ní Chatháin atá ann. Tá cuntas bainc aici Deirdre Ní Chatháin agus tá 

cuntas bainc eile aici Deirdre Burke. Ní thugaim aon aird ar sin in aon chor just ligim 

di. 

 

Is léir gur tréimhse chrua é blianta an déagóra do dhuine óga mar bíonn brú orthu aitheantas 

éigin a roghnú dóibh féin. Is cosúil ón méid a bhí le rá ag máthair an dalta T1 go raibh an dá 

theanga is an dá shaol lena bhain siad á mealladh ag an am agus go raibh an déagóir ag 

bogadh ón Ghaeilge i dtreo an Bhéarla. D’admhaigh an dalta í féin sa scríbhneoireacht 

phearsanta gur mhothaigh sí mí-chompordach mar Ghaeilgeoir uaireanta, “nuair a bhí mo 

mháthair ag labhairt Gaeilge liom os comhair daoine nach bhfuil Gaeilge acu, braithim mí-

chompordach”. Dar leis an tuismitheoir seo, ní dóigh lena hiníon go bhfuil sé cool sloinne 

Gaeilge a bheith ort ag an aois san. Ach nuair a iarradh uirthi an gceapann sí go ndéarfadh a 

hiníon le duine gur Ghaeilgeoir is ea í, dúirt sí go ndéarfadh sí dá mbraithfeadh sí nach raibh 

uirthi íomhá cool a chruthú di féin, “má tá sí ag iarraidh impressing a dhéanamh ar duine 

éigin. Just braitheann sé. Gan dabht bheadh cuid de, ‘Ó, tá sé seo agamsa’ ar chúl a haigne. 

Ní chaithfeadh sí sin amach murach gur shíl sí go raibh sí sa suíomh, ‘ní gá dom a bheith cool 

os comhair an duine seo’”.  

 

Is rud pearsanta é ainm duine ach is ráiteas poiblí é freisin mar go soláthraíonn ainm duine, 

go háirithe sloinne, eolas don bpobal faoi mhuintir, teanga dhúchasach is ceantar dúchasach 

an duine. Is dócha go bhfuil an dalta T1 seo ag iarraidh aitheantas comónta a bheith aici lena 

hathair agus baineann sí úsáid as a shloinne chun an nasc seo a chothú. Ba ionann an 

Ghaeilge agus a saol lena máthair agus a clann sa cheantar Gaeltachta ach ba ionann an 

Béarla agus a saol lena hathair agus a chlann sa bhaile mór sa cheantar Galltachta. Ní 

hamháin go raibh an déagóir dátheangach seo idir dhá theanga ach bhí sí idir beirt 

thuismitheoir, dhá chlann agus dhá cheantar. Níor chuir an dalta seo in iúl san agallamh a 
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cuireadh uirthi go raibh aon aitheantas faoi leith roghnaithe aici. Cuireann Watson (2008:68) i 

gcuimhne dúinn gur próiseas é an t-aitheantas, “identity is in a continual state of flux, always 

changing and never fixed”.   

 

Is léir go bhfuil contrárthacht suimiúil anseo idir an déagóir Gaeltachta a tógadh le Gaeilge 

(T1) a dhéanann gach iarracht gan an teanga a labhairt os ard go poiblí agus a haitheantas 

dátheangach a chur faoi cheilt agus an dalta Galltachta (T2) a tógadh le Béarla a dhéanann 

gach iarracht an Ghaeilge a labhairt ós ard go poiblí chun a haitheantas a chur ós comhair an 

phobail. Léiríonn an bheirt dalta seo go mbíonn aitheantais an duine faoi chaibidil de shíor is 

iad ag iarraidh aitheantais shóisialta agus pearsanta a roghnú dóibh féin.  

 

Na Múinteoirí 

Léirigh múinteoir amháin solúbthacht an aitheantais is an dúshlán a bhíonn le sárú ag 

déagóirí dátheangacha agus iad ag iarraidh a gcuid aitheantais a shocrú nuair a dúirt sí go 

dteastaíonn ó na daltaí a n-aitheantais a thaispeáint go poiblí ag ócáidí áirithe ach go 

dteastaíonn uathu a n-aitheantais a choimeád príobháideach ag ócáidí eile: 

 

Ceapaim is dócha nuair atá siad ag imirt i gcoinne foirne ó Ghaeltachtaí eile b’fhéidir 

go bhfuil siad níos compordach chun an Ghaoluinn a úsáid mar le déagóirí b’fhéidir go 

dtuigeann siad an difríocht agus go bhfuil siad bródúil as an difríocht. Ag an am céanna 

an chuid is mó bíonn siad ag déanamh iarracht aon saghas difríocht atá eatarthu iad 

agus daoine eile a choimeád príobháideach … mar an gcéanna. 

 

 

Dúirt múinteoirí eile gur labhair na daltaí níos mó Gaeilge agus iad thar lear ar turas scoile ná 

mar a labhair siad ar scoil, mar shampla, “Is cuimhin liom uair amháin gur thug mé thar lear 

grúpa agus bhíodar an-shásta a bheith ag caint Gaoluinne. Shíl siad go raibh sé an-

ghreannmhar nach mbeadh daoine in ann iad a thuiscint agus rudaí páistiúil mar sin”. Tá an 

méid seo ag aontú leis an méid a dúirt na daltaí iad féin sna hagallaimh nuair a mhínigh siad 

go mbíonn fonn orthu Gaeilge a labhairt nuair a bhíonn siad ar saoire i dtír eile mar nach 

dtuigeann na daoine dúchasacha cad a bhíonn á rá acu. Chomh maith le san, dúirt siad go 

mbíonn bród orthu mar Ghaeilgeoirí, mar dhaoine dátheangacha is mar Éireannaigh nuair a 

labhraíonn siad as Gaeilge thar lear. Dar le beirt iar-scoláire, braitheann said níos bródúla mar 

dhaoine dátheangacha, mar Ghaeilgeoirí agus mar Éireannaigh agus iad thar lear. Mar a 

mhínigh duine acu: 
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Nuair a bhím thar lear bím níos comhfhiosach is dócha de mo chuid aitheantas gaelach 

agus mo dhátheangachas. Mhothaím bródúil agus bíonn fonn orm mo chuid aitheantas a 

chur in iúl do dhaoine, sa tslí seo sea braithim difriúil ó nuair a bhím sa mbaile. Thugas 

é seo faoi ndeara ach go háirithe nuair a bhíos i Londain, i measc daoine ó 

chultúrtha/tíortha eile.  

 

Bhí éagsúlacht sna freagraí a bhí ag na múinteoirí maidir leis an teanga a roghnaíonn na daltaí 

is iad ar thuras scoile lasmuigh de shuíomh na scoile agus den gceantar Gaeltachta. Dúirt 

beirt acu gur Béarla a bhíonn á labhairt acu ach dúirt na múinteoirí eile go dtógann siad faoi 

deara go ndéanann na daltaí níos mó iarrachta Gaeilge a labhairt is iad lasmuigh den scoil, 

mar shampla: 

 

Bíonn sé ait like má bhuaileann tú le daltaí anseo sa scoil beidh siad in ann Béarla a 

labhairt leat ach má bhuaileann tú leo amuigh sa (ainm an bhaile is cóngaraí) is 

Gaoluinn they want to caint leat. You’re like cén chúis nach bhfuil? ... Níl fhios agam 

an bhfuil sé ag fás suas or rud éigin … go háirithe is féidir leat é sin a fheiscint in bliain 

a sé go bhfuil siad ag úsáid an Ghaoluinn. Tá níos mó meas acu sa Ghaoluinn … Mar a 

dúirt mé cheana, tá siad lán ábalta Béarla a labhairt anseo ach má tá amuigh, Gaoluinn 

… Agus fiú amháin nuair atá tú ag tabhairt treoracha dóibh, bíonn siad go léir ag 

éisteacht má tá siad as Gaoluinn. Má tá tú ag tabhairt treoracha dóibh as Béarla taobh 

amuigh, bheadh siad á rá, ‘Cén chúis nach bhfuil tú ag labhairt Gaoluinn?’ (ag gáire).  

 

Bhí múinteoirí eile ar aon fhocal leis an méid thuas. D’admháil cúpla múinteoir go gcuireann 

an t-athrú meoin a thagann ar na daltaí ionadh orthu uaireanta, mar shampla, “So obviously i 

slí amháin tá siad bródúil as an Ghaoluinn nuair atá siad lasmuigh den cheantar but sa 

cheantar b’fhéidir go just ní thuigeann siad go bhfuil sé tábhachtach”. Is suimiúil go ndúirt 

tromlach soiléir (82%) de rannpháirtithe an cheistneora náisiúnta nach mbíonn náire orthu 

nuair a labhraítear leo go poiblí as Gaeilge.  

 

Ní hamháin go mbíonn fonn ar na daltaí i scoil an staidéir cháis Gaeilge a labhairt agus iad ar 

thuras scoile lasmuigh de shuíomh na scoile ach mhínigh na múinteoirí go labhraíonn na 

daltaí leo as Gaeilge i gcónaí má chasann siad orthu go sóisialta sa Ghalltacht. Mheas na 

múinteoirí go roghnaíonn na daltaí an Ghaeilge agus iad i gcomhthéacsanna sóisialta poiblí ar 

nós turas scoile chun a thaispeáint do mhuintir na Galltachta go bhfuil an teanga acu, ionas 

nach dtuigfidh daoine eile an méid a bhíonn á rá acu agus toisc go mothaíonn siad bródúil as 

an Ghaeilge is as an Ghaeltacht. Is suimiúil gur luaigh múinteoir amháin cúis eile a cheapann 

sí féin a bhíonn acu: 
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Ach ag an am céanna I think b’fhéidir uaireanta ó thaobh scoil bheag de I think déanann 

sé an-difríocht nuair a théann siad amach go háirithe nuair atá an-chuid uimhreacha in 

áiteanna. Uaireanta bíonn saghas I don’t know … bíonn siad níos compordach mar tá 

siad ag cloí leis na rialacha scoile agus … ag fanacht le chéile. 

 

Dar leis an múinteoir seo, braitheann na daltaí níos compordaí i dteannta le chéile mar ghrúpa 

nuair a bhíonn siad i gcomhluadar déagóirí ó scoileanna eile. Is í an Ghaeilge an nasc eatarthu 

mar ghrúpa agus is í a cheanglaíonn iad mar ghrúpa déagóirí mar baineann siad leis an bpobal 

cleachtais céanna. Is léir go lonnaítear aitheantas duine ag brath ar an teanga a labhraíonn 

siad. Is cosúil go mothaíonn na daltaí Gaeltachta bródúil as an teanga is iad sa Ghalltacht 

agus go roghnaíonn siad an Ghaeilge in ionad an Béarla d’aon ghnó agus iad i suíomhanna 

poiblí nach í an Ghaeilge teanga chomónta an phobail. Tuigeann na déagóirí go gcloisfidh 

muintir na Galltachta iad ag labhairt as Gaeilge agus go gcruthaíonn an teanga aitheantas 

dóibh. Mar a deir Fennell (2004:30), “Words themselves and how they are used is something 

that the ordinary person pays attention to everyday when speaking. They are the tools we use 

to construct the image of ourselves that we would like reflected for others”.  

 

Bhí na múinteoirí ar aon fhocal leis na tuismitheoirí go ndéanann déagóirí iarracht troid in 

aghaidh rialacha an teaghlaigh is rialacha na scoile ar feadh cúpla bliain. Mar san, roghnaíonn 

déagóirí dátheangacha Béarla a labhairt in ionad Gaeilge agus iad ag iarraidh dul i gcoinne 

toil a dtuismitheoirí is a múinteoirí. Luaigh múinteoir faoi leith an pointe seo nuair a dúirt sí, 

“Mar déagóirí cosúil le aon rud bíonn déagóirí ag lorg slí chun kind of saghas rebelling a 

dhéanamh. Ceapaim b’fhéidir i scoil lán-Ghaoluinne nó scoil Ghaeltachta, is é an Béarla gur 

féidir leat … mar riail scoile … ag dul in aghaidh an chórais”. Léirigh múinteoir eile an 

pointe céanna, “Tá sé de nós ag aon déagóir a bheith ag troid in aghaidh an chórais. Troidfidh 

siad. Aon riail a dhéanfaidh tú, déanfaidh siad iarracht é a bhriseadh”.  

 

Dúirt beirt mhúinteoir nach maith le déagóirí bheith difriúil ó dhéagóirí eile ag an aois san. 

Dar leo, teastaíonn uathu bheith cosúil le gach duine eile agus ní bhíonn siad ag iarraidh 

seasamh amach ón slua i gcomhthéacsanna sóisialta poiblí. Mar san, déanann an dalta 

dátheangach cinneadh Béarla a labhairt. Mar a dúirt múinteoir amháin, “Má tá siad difriúil, 

an chuid is mó ní maith leo. Leanann siad an tréad. Sin mar atá siad. An rud ag baint le 

teangacha do dhéagóirí, tá sé an-deacair (le béim) é a thomhais mar ní bhaineann sé le meon 

teangeolaíochta. Baineann sé le meon na ndéagóirí”. Dúirt an dara múinteoir go dtógann sé 

faoi deara go gcasann na daltaí ar an mBéarla is iad ar turas scoile lasmuigh de cheantar na 
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Gaeltachta. Dar leis, déanann siad seo mar go mothaíonn siad faoi bhrú ó dhaoine eile ar 

chomhaois leo féin agus go mbíonn eagla orthu go gceapfadh aon duine gur dream éagsúil is 

ea iad: 

 

Dá mbeimis ar turas ag amharclann agus bhí scoil Béarla ann freisin, ní bheidís ag 

iarraidh Gaeilge a labhairt os comhair na déagóirí eile ón scoil Bhéarla. Ní bhíonn siad 

ag iarraidh a chur in iúl gur daoine aisteacha iad nó go bhfuil rud éigin difriúil ag baint 

leo ... Is dócha bíonn daoine ag an aois san míchompordach le rudaí nach tuigeann said 

agus braitheann siad go bhfuil daoine ag féachaint orthu mar go bhfuil Gaeilge á 

labhairt acu agus ag ceapadh go bhfuil siad sórt aisteach nó go bhfuil rud éigin difriúil 

faoi na daoine sin. Agus níos déanaí sa saol tagann athrú mar sin … Ní bhíonn daoine 

óga ag an aois sin láidir go leor seasamh ar a cosa féin … agus leanfaidh siad an slua … 

Tagann sé sin níos déanaí sa saol. 

  

Is gá an ráiteas thuas a chur i gcontrárthacht leis an méid a dúirt na daltaí gur mhothaigh siad 

speisialta agus difriúil mar dhéagóirí dátheangacha. Is léir go bhfuil éagsúlacht le feiscint idir 

freagairtí na múinteoirí. Mheas an formhór dóibh go mbíonn na daltaí breá sásta Gaeilge a 

labhairt go poiblí agus go mbíonn siad bródúil as an teanga agus as a gcuid aitheantais mar 

Ghaeilgeoirí i gcomhthéacsanna sóisialta poiblí. Ní raibh ach beirt mhúinteoir a cheap go 

mbíonn níos mó Béarla á labhairt ag na daltaí ag na hócáidí seo. Thóg na múinteoirí go léir 

faoi deara, mar a thóg na tuismitheoirí, go dtagann athrú meoin ar na daltaí de réir mar a 

théann siad in aois. Mhínigh na múinteoirí go bhfeiceann siad difríocht an-mhór idir na daltaí 

sóisearacha is sinsearacha agus go mbíonn an t-athrú seo i bhfábhar na Gaeilge le feiscint go 

soiléir nuair a bhuaileann siad le hiar-scoláirí na scoile. 

 

7.2.6 Conclúid 

Léiríonn torthaí an taighde go mothaíonn déagóirí dátheangacha i bPoblacht na hÉireann sa 

21ú haois bródúil mar Ghaeilgeoirí agus mar dhaoine dátheangacha don gcuid is mó den am. 

Aithníonn siad buntáistí éagsúla a bhaineann leis an dátheangachas agus leis an nGaeilge, go 

háirithe buntáistí oideachasúla, fostaíochta, cultúrtha agus sóisialta. Tugann déagóirí 

dátheangacha an lae inniu le tuiscint go measann siad go bhfuil rud breise acu i dteanga na 

Gaeilge nach bhfuil ag gach duine eile in Éirinn. Mothaíonn siad buíoch as seoid luachmhar 

na teanga a bheith in seilbh acu ach admhaíonn siad go mbíonn ócáidí ann uaireanta nach 

mbraitheann siad go hiomlán ar a gcompord mar dhaoine dátheangacha. Cuireann siad in iúl 

nach maith leo aird a tharraingt orthu féin uaireanta i gcomhthéacsanna poiblí lasmuigh de 

cheantar na Gaeltachta agus dá bharr san, casann siad ar an mBéarla chun a bheith mar an 

gcéanna le gach duine eile. Léiríonn torthaí an taighde go gcruthaíonn, go bhforbraíonn agus 



274 

 

go ndéanann déagóirí dátheangacha idirbheartaíocht ar a gcuid aitheantais ar bhonn 

leanúnach i gcleachtais éagsúla.   

 

7.3 Aitheantais Dátheangacha: ‘The Inbetweeners’? 

 

7.3.1 Réamhrá 

Déanann coincheap an aitheantais iarracht ceist bhunúsach an tsaoil a fhreagairt, ‘Cé hé 

mise?’ Sainmhíníonn na saineolaithe an t-aitheantais i dtéarmaí cosúlachta agus difríochta 

(Gubbins & Holt, 2002; Jenkins, 2008; Woodward, 1997). Tugann an litríocht ar aitheantas le 

tuiscint go bhfuil sé éasca ach deacair freisin aitheantas a bhaint amach. Aithnítear gurb é 

tréimhse na hógántachta an tréimhse is dúshlánaí dúinn mar dhaoine daonna chun aitheantas 

a thógáil dúinn féin (Blos, 1962; Erikson, 1968). Bíonn ar dhéagóirí dátheangacha déileáil 

leis an dúshlán seo cosúil le gach duine óg ach bíonn dúshlán eile le sárú acu a bhaineann 

lena dteangacha. Is comhartha aitheantais é teanga. Mar san, bíonn ar dhéagóirí dátheangacha 

cinnidh a dhéanamh ar bhonn rialta agus iad ag roghnú teanga amháin thar ceann eile. Is 

minic a thuairiscítear go mothaíonn daoine óga faoi bhrú ag an aois seo óna dtuismitheoirí, 

óna múinteoirí, ón sochaí, ó na meáin chumarsáide agus go háirithe, óna gcairde agus ó 

dhaoine óga ar chomhaois leo féin. Is léir ón taighde seo go mbaineann déagóirí 

dátheangacha úsáid as a dteangacha agus iad ag iarraidh a gcuid aitheantais a thógáil agus a 

chruthú. Caitheann Titley (2004:21) solas ar dhúshlán an Éireannacha óga dátheangaigh nuair 

a deir sé go bhfuil baint ag an teanga le fadhb an aitheantais, “We have never resolved our 

identity crisis after the retreat of the language”. Baineann cultúr faoi leith le gach teanga 

chomh maith le haitheantas áirithe. Déanann an staidéar taighde seo iniúchadh ar na cinntí 

teanga a dhéanann déagóirí dátheangacha go laethúil agus ar na haitheantais a roghnaíonn 

siad dóibh féin sa tsochaí comhaimseartha. Déanann an roinn seo cur síos ar na bealaí a 

fhreagraíonn Éireannaigh óga dátheangacha ceist an aitheantais, ‘Cé hé mise?’.       
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7.3.2 Aitheantais Dátheangacha 

Ceistíodh rannpháirtithe an staidéir sna hagallaimh, sa scríbhneoireacht phearsanta agus sa 

cheistneoir náisiúnta faoin slí a mhothaíonn siad mar dhaoine dátheangacha chun tuiscint a 

fháil ar a gcuid aitheantais. Thug formhór na ndaltaí i scoil an staidéir cháis agus go náisiúnta 

freagraí dearfacha ar an gceist seo. 

 

An Ceistneoir Náisiúnta 

Figiúr 7.7: Dáileadh na bhfreagairtí ar an gceist ‘Conas a bhraitheann tú mar dhuine 

dátheangach?’ 

 

 

 

Is léir ó Fhigiúr 7.7 gur thug tromlach ollmhór de na daltaí (94%) a ghlac páirt sa cheistneoir 

náisiúnta freagraí dearfacha ar an gceist ‘Conas a bhraitheann tú mar dhuine dátheangach?’ 

Mheas 37% de na daltaí gur buntáiste é a bheith i do dhuine dátheangach. Mhothaigh 27% de 

lucht an cheistneora náisiúnta sásta go bhfuil dhá theanga acu, “Braithim ana pribhléideach 

de bharr dhá theanga a bheith ar eolas agam. Is rud iontach é an teanga dúchasach a labhairt, 

níl an seans sin ag gach duine mar sin is pribhléid é na dá teanga a bheith agam”, go bhfuil 

siad ag cabhrú le caomhnú na teanga, “Táim sásta go bhfuil mo dhícheall á dhéanamh agam 

chun an teanga a caomhnú” agus gur féidir leo comhrá príobháideach a bheith acu as Gaeilge, 

“Bím ábalta labhairt go rúnda le gaeilgoirí nuair atá mé thar lear ó i cathair eile”.  

 

Bhí cosúlachtaí idir freagairtí na ndaltaí a ghlac páirt sa cheistneoir náisiúnta agus freagairtí 

na ndaltaí i scoil an staidéir cháis. Dúirt 15% de rannpháirtithe an cheistneora go mbraitheann 

siad “bródúil” mar daoine dátheangacha, mar shampla, “bródúil gur féidir liom teanga na tíre 
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agus ceann de na teangacha is coitinne ar domhan a labhairt” agus “bródúil mar is féidir caint 

teanga amháin sa bhaile agus teanga eile nuair a bhíonn mé ar scoil”. Mhínigh na daltaí gur 

bhraith siad bródúil mar dhaoine dátheangacha mar nach bhfuil sé de chumas ag gach 

Éireannach dhá theanga a labhairt, “nach bhfuil mórán daoine leis an gcáil seo” agus 

“Braithim an bhródúil as an bhfíric seo. I mo thuairim déanann sé deimhin gur duine 

Éireannach mé”. Dúirt 7% dóibh go mbraitheann siad go hiontach mar dhaoine dátheangacha, 

mar shampla, “Is maith liom é agus tá sé go hiontach a bheith in ann teanga a labhairt thar 

sáille nach dtuigeann na daoine timpeall ort!”. Bhí cosúlacht eile idir torthaí na 

scríbhneoireachta phearsanta agus torthaí an cheistneora náisiúnta nuair a dúirt 6% de 

rannpháirtithe an cheistneora go raibh an t-ádh leo mar dhaoine dátheangacha, mar shampla, 

“Braithim go bhfuil dhá chultúr ar eolas agam ar chomhchéim; ceapaim go bhfuil an t-ádh 

liom a bheith líofa i mo theanga féin, agus ins an teanga is mó ar domhain freisin”.  

 

Níor dúirt ach 5% de na daltaí a ghlac páirt sa cheistneoir náisiúnta gur bhraitheadar cosúil le 

gach duine eile mar dhaoine dátheangacha, “Níl aon diffriúil má tá tú mar duine le teanga 

amháin nó duine dátheangach”. Dúirt dalta eile go mothaíonn sí, “An slí céanna ina 

bhraitheann gnáthduine”. Mheas dalta eile gurb ionann í agus daoine eile mar go bhfuil an-

chuid daoine ar fud an domhain a labhraíonn dhá theanga, “Mothaím mar gnáth duine mar tá 

daoine a labhrann Fraincis agus Béarla, Spáinis agus Béarla agus tá muid díreach leo”. Ba 

eisceacht é rannpháirtí amháin (1%) a d’fhreagair an ceistneoir náisiúnta mar nár léirigh sé 

suim ina stádas dátheangach, “Ní chuirim suim ar bith ann”. Is fiú a lua gur aontaigh 92% de 

na daltaí a d’fhreagair an ceistneoir náisiúnta leis an ráiteas i roinn 3 a deir ‘Is iontach an rud 

é a bheith i do dhuine dátheangach’ agus gur aontaigh 66% dóibh leis an ráiteas ‘Braithim 

speisialta mar dhuine dátheangach’. Is suimiúil gur aontaigh 38% de na daltaí leis an ráiteas 

‘Bíonn Béarlóirí in éad le Gaeilgeoirí’ mar gur tháinig an tuairim chéanna anuas i scoil an 

staidéir cháis freisin. Taispeánann na torthaí seo gur bhraith tromlach na ndaltaí dearfach mar 

dhéagóirí dátheangacha. 

 

Cé gur chuir na déagóirí a dtuairimí faoin a stádais mar dhéagóirí dátheangacha in iúl go 

soiléir ina fhreagairtí ar na ceisteanna oscailte i Roinn 2, bhí siad idir dhá chomhairle faoi 

cúpla ráiteas i Roinn 3 den gceistneoir. Léiríonn Figiúr 7.8 go raibh freagairtí measctha ar na 

ráitis ‘Braithim difríocht ionam féin nuair a athraím ó Ghaeilge go Béarla’ agus ‘Braithim 

difriúil nuair a labhraím as Gaeilge’ i Roinn 3 den gceistneoir. Bhí 22.5% gan tuairim faoi slí 
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a bhraitheann siad nuair a athraíonn siad ó theanga amháin go teanga eile agus bhí 17.1% gan 

tuairim an mothaíonn siad difriúil nuair a labhraíonn siad as Gaeilge.  

 

Figiúr 7.8: Dáileadh na bhfreagairtí ar ráitis a bhaineann le mothúcháin na ndaltaí 

nuair a labhraíonn siad as Gaeilge 

 

 

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Chuir tromlach na rannpháirtithe an staidéir in iúl go gceapann siad seo go bhfuil rud breise, 

difriúil agus speisialta acu nuair a deir déagóirí eile leo go bhfuil siad in éad leo. Mar a dúirt 

dalta T3, “Mar níl sé ag gach aoinne eile agus is buntáiste é don saol a rá go bhfuil dhá 

theanga agam”. Chuir siad in iúl siad go mbraitheann siad saghas “speisialta” nó “difriúil” 

uaireanta, mar shampla, “Is rud difriúil é a bheith agat”. Dúirt siad go raibh an t-ádh leo toisc 

go bhfuil siad flúirseach sa dá theanga agus gur minic a deir muintir na Galltachta, go háirithe 

déagóirí eile, é sé leo agus iad ag ullmhú do scrúduithe, mar shampla dúirt dalta T1, “Níl sé 

acu san agus … ceapann siad I don’t know oideachas níos fearr orainn just bíonn éad orthu nó 

rud éigin”. Sainmhíníonn na déagóirí dátheangacha a gcuid aitheantais trí codarsnacht a 

tharraingt idir iad féin mar ghrúpa sóisialta amháin agus déagóirí nach bhfuil an Ghaeilge ar a 

dtoil acu. Tá nasc anseo idir torthaí an taighde agus an litríocht (Sarup, 1996; Wenger, 1998) 

a deir go sainmhínímid sinn féin trí difríochtaí agus rudaí nach bhfuil comónta idir sinn féin 

agus daoine eile. 

 

D’aontaigh tuismitheoirí na ndaltaí lena bpáistí nuair a dúirt siad go bhfuil a bpáistí difriúil ó 

dhéagóirí eile mar go bhfuil an Ghaeilge acu. Mheas tuismitheoir T2 amháin go bhfuil 

deighilt idir déagóirí a fhreastalaíonn ar scoileanna lán-Ghaeilge agus déagóirí a 
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fhreastalaíonn ar scoileanna Béarla, “I think that English-speaking children doing Irish as a 

subject and children that are immersed in it here for instance or any of the Gaeltacht areas 

when they’re going to school, that there is a difference. There is a ‘them and us’ type of a 

thing”. Ardaíonn ráiteas an tuismitheora seo gné tábhachtach de choincheap an aitheantais, sé 

sin go mbaineann an t-aitheantas leis an ngrúpa nach bhfuil tú mar bhall de chomh maith leis 

an ngrúpa lena mbaineann tú. Mar a mhíníonn Watson (2008:67), “identity tends to be about 

not only the ‘us’ who are included, but also there tends to be a (particular) ‘them’ who are 

not included and against whom the ‘us’ is compared”. I gcás an staidéir seo, cuireann 

déagóirí na nGaelscolaíochta iad féin i gcontrárthacht le déagóirí na scoileanna Béarla. 

Feictear teoiric Wenger (1998) i dtorthaí an taighde mar déanann na déagóirí idirbheartaíocht 

ar a gcuid aitheantais ón taithí atá acu trí páirtíocht i gcleachtas faoi leith. Taispeánann 

meonta na ndaltaí go mbaineann an t-aitheantas le ‘negotiated experience’ agus ‘community 

membership’. Chuir dalta T3 i mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta é seo in iúl 

ina hagallamh nuair a dúirt sí go mothaíonn sí éagsúil mar dhuine nuair a labhraíonn sí as 

Gaeilge, rud nach mothaíonn sí agus í ag labhairt as Béarla: 

 

Bhuel is breá liom nuair a labhraim trí Ghaoluinn mar tá fhios agam go bhfuilim ag 

déanamh iarracht rud éigin nach déanaim mórán daoine a dhéanamh. Agus san slí san tá 

áthas orm féin mar san. Ach nuair a labhraim Béarla is just rud a dhéanaim, ní 

chuimhním ó is droch-rud é seo … is rud go forleathan atá ann like is saghas nach 

bhfuil mé chomh unique is atá mé nuair atá mé ag labhairt trí Ghaoluinn. 

 

D’aontaigh 43% de rannpháirtithe an cheistneora náisiúnta leis an ráiteas ‘Braithim difriúil 

nuair a labhraím as Gaeilge’ agus d’aontaigh 43.8% leis an ráiteas ‘Braithim difríocht ionam 

féin nuair a athraím ó Ghaeilge go Béarla’ mar a léiríodh i bhFigiúr 7.8. Tá cosúlacht idir 

torthaí an taighde seo agus torthaí staidéir taighde eile a rinneadh ar aitheantais dhaoine 

dátheangacha san Eoraip. Thaispeáin torthaí Koven (2007) gur bhraith 78% dá rannpháirtithe 

dátheangacha sa bhFrainc difriúil ina ndá theanga. Thug Pavlenko (2006) le tuiscint gur 

mhothaigh 65% de na rannpháirtithe dátheangacha agus ilteangacha a d’fhreagair ceistneoir 

Dewaele agus Pavlenko (2001-2003) mar dhuine difriúil ina gcuid teangacha éagsúla.  

 

Ach bhí éagsúlacht sna freagraí ar cheist 3 den scríbhneoireacht phearsanta freisin maidir leis 

an slí a bhraitheann siad mar dhaoine dátheangacha. Mhínigh mionlach de na daltaí (T2 agus 

T3) a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta nár rinne sé mórán difríochta dóibh go raibh dhá 

theanga acu agus dúirt siad gur bhraith siad mar an gcéanna le déagóirí eile. Thug siad le 
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tuiscint go mothaíonn siad “mar an gcéanna le déagóirí eile”, “mar gach duine eile timpeall 

orm”, “mar an gcéanna le déagóirí eile ach Gaelainn níos fearr agam” agus “mar aon duine 

eile ach Gaelainn agam”. Dúirt dalta T3 amháin, “Ní bhraithaíonn mé difriúl mar dhuine 

dátheangach mar tá gach duine timpeall orm agus mo chairde go léir dátheangach. Ní 

dhéanann sé difríocht dúinn. I slí amháin tá mé difriúl ó déagóirí nach féidir Gaeilge a 

leabhairt ach ní cuireann sé isteach orm”. Níor bhraith cailín T2 amháin i mbliain 5 a 

d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta fiú mar dhuine dátheangach, “Ní bhraithim 

dátheangach. Ní bhraithim speisialta nó difriúil. Bhraithim mar gach duine eile a bhfuil mór 

thimpeall orm. Tá píosa Gaeilge ag gach déagóir. Tá sé suas chugat fhéin é a fhoghlaim agus 

thóg an deis. Is mise mar an chéanna le gach daoine, níl ach Gaeilge níos fearr agam”. Is 

dócha go gceapann na déagóirí seo go bhfuil siad cosúil le gach duine eile timpeall orthu mar 

go bhfuil cónaí orthu i mBreac-Ghaeltacht. Tógadh iad i suíomh dátheangach i measc pobail 

dátheangach a labhraíonn an dá theanga go laethúil. Dá bharr san, is gnáth-rud é an 

dátheangachas ina saoil.  

 

Is fiú súil a chaitheamh ar an méid a dúirt dalta T3 i mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil 

Ghaeltachta ina hagallamh nuair a d’ardaigh sí an pointe nach iad na daoine dátheangacha atá 

éagsúil ach a mhalairt, “Táimid saghas difriúil mar go bhfuil Gaoluinn againn ach is iad 

(daoine aonteangacha) san (le béim) na daoine difriúla mar níl Gaoluinn acu”. Ardaíonn an 

ráiteas seo pointe a dhéantar dearmad air go minic go bhfuil níos mó daoine dátheangacha ná 

daoine aonteangacha ar fud an domhain (Grosjean, 1982). Cuireann an dalta seo béim ar an 

bpointe tábhachtach seo nuair a deir sí gur rud neamhchoitianta agus éagsúil é a bheith i do 

dhuine aonteangach seachas dátheangach. Is suimiúil go ndearna deirfiúr leis an dalta T3 seo 

a bhí i mbliain 6 trácht ar an bpointe céanna ina hagallamh nuair a dúirt sí: 

 

So like really ceapaim go bhfuil na daoine le haon teanga go mór siar … fiú má 

thuigeann said gur mionteanga í an Ghaoluinn fós níl níos mó ná haon teanga acu agus 

táimid ag déanamh ár ndícheall dhá cheann a bheith againn agus b’fhéidir an tríú 

cheann leis an teanga roghnaithe … like ní chloiseann aoinne fear ón bhFrainc agus 

nach bhfuil Fraincis aige so cén fáth go bhfuil sé difriúil anseo?       

 

Léiríonn na déagóirí dhátheangacha seo feasacht agus aibíocht faoin a gcuid aitheantais mar 

dhaoine dátheangacha.  
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A mhalairt ar fad a mhothaigh formhór na ndaltaí eile a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta, 

ar Ghaelscoil agus ar bhunscoil Bhéarla agus thaispeáin siad é seo sa scríbhneoireacht 

phearsanta nuair a thug siad le tuiscint go mbraitheann siad an-difriúil ó dhaoine eile, mar 

shampla, “mar dhuine difriúil ó dhéagóirí eile toisc go bhfuil Gaoluinn agam”, “speisialta 

toisc gur bhuntáiste é an dá theanga a bheith agat”, “difriúil ó dhéagóirí eile toisc go bhfuil 

scileanna níos fearr agam” agus “tá sé go deas a bheith mar dhuine éagsúil”. Bhí dalta T1 

amháin cinnte go bhfuil difríocht idir é féin agus déagóirí nach bhfuil ina nGaeilgeoirí, “Tá 

mé difriúil ó dhéagóirí toisc na himeachtaí a bhíonn á gceiliúradh ó thaobh na Gaeilge de 

CLG”. Ní hamháin go ndúirt na rannpháirtithe a ghlac páirt sa staidéar taighde atá idir lámha 

agam anseo gur bhraith siad “difriúil” ach dúirt siad gur bhraith siad “speisialta” freisin. Dúirt 

cailín T2 amháin ó cheantar Galltachta gur bhraith sí speisialta “mar táim an déagóir amháin 

a labhraíonn Gaeilge i mo cheantar”. Mhínigh cailín T2 eile an ócáid is mó a mhothaíonn sí 

difriúil mar dhuine dátheangach, “Braithaim speisiúl mar dhuine dátheangach mar i gcónaí 

nuair a bulaim le daoine nua agus nuair a geobhainn siad amach gur féidir liom Gaeilge a 

labhairt deireann siad go bhfuil an t-ádh agam agus go theastaíonn uathu é a labhairt ach níl 

sé ar eolas acu. Mar san braithaim saghas difriúl ó déagóirí eile”.  

 

D’éirigh le dalta T2 amháin i mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla castacht an 

dátheangachais agus an aitheantais a léiriú nuair a dúirt sé go mbraitheann sé “mar an 

gcéanna ach difriúil” mar dhéagóir dátheangach. Thaispeáin sé go dtuigeann sé saol an duine 

dátheangaigh chomh maith le saol an duine aonteangaigh nuair a dúirt sé, “Braitheann mise 

difriúil mar tá fhios agam like conas a bhraitheann sé chun like teanga amháin a bheith agat 

agus anois tuigim an taobh eile. Agus tá an duine saghas b’fhéidir speisialta go bhfuil dhá 

theanga acu agus gur chuir said an iarracht isteach”. Is léir go raibh taithí ag an déagóir seo 

páirt a ghlacadh i bpobail cleachtais éagsúla. Tagann teoiric Wenger (1998) chun cinn anseo 

gur nasc ballraíochta atá san aitheantas ina sainmhíníonn daoine a gcuid aitheantais ó na slite 

a thugann a gcineálacha éagsúla de bhallraíocht chun réitigh in aitheantas amháin. Chuir an 

déagóir in iúl go raibh taithí aige mar dhuine dátheangacha agus aonteangach. Mar a thugann 

Wenger (1998) le tuiscint, ní ‘ruthag singil’ é an t-aitheantas.   

 

Cheap formhór na ndaltaí i scoil an staidéir cháis go mbeadh saol difriúil acu dá mbeadh siad 

ina ndaoine aonteangacha toisc nach mbeadh siad ag freastal ar an scoil chéanna agus dá 

bharr san ní bheadh aithne acu ar na daoine céanna. Bhraith cúpla dalta nach mbeadh saol 

chomh maith acu mar dhaoine aonteangacha, mar shampla dúirt buachaill T3 i mbliain 6, 
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“bheadh sé an-dhifriúil … bheadh sé saghas leadránach (ag gáire) … ní bheadh aon rud 

speisialta agat … ní bheadh na cairde sa scoil agam agus bheadh mé in áit difriúil”. Is 

suimiúil gur shíl an dalta seo go mbeadh a saol ‘leadránach’ gan an Ghaeilge. Is cosúil gur 

cheap sé gur chuir an dátheangachas lena saol. Mhínigh cailín T3 i mbliain 6 a d’fhreastail ar 

bhunscoil Ghaeltachta go mbeadh saol difriúil aici agus gur ait é di a saol a shamhlú gan a 

bheith in ann an Ghaeilge a thuiscint:  

 

Bheadh saol an-difriúil agam (ag gáire) … just ag déanamh trácht ar mo chol 

ceathracha nach bhfuil Gaoluinn acu like go ró-mhaith. Uaireanta braitheann siad mí-

chompordach mura bhfuil siad in ann like tagann siad ar cuairt chugainn agus 

labhraimid Gaoluinn leo ag iarraidh feabhas a chur orthu agus uaireanta braitheann siad 

mí-chompordach nach féidir leo muid a tuiscint ach athraímid go Béarla agus go 

Gaoluinn ionas go dtuigeann siad. Ach dá mbeadh mise an duine nach tuigeann bheadh 

sé an-éagsúil dom like ó (athraíonn a haghaidh) … bhraithfeadh sé an-ait. 

 

Is léir go measann na daltaí go gcuireann an Ghaeilge leo mar dhaoine agus go sainmhíníonn 

siad a gcuid aitheantais ar na tuiscintí atá acu orthu féin agus ar an méid atá tábhachtach 

dóibh mar a deir Giddens (2001:29), “identity relates to the understandings people hold 

about who they are and what is meaningful to them”. Baineann siad úsáid as teanga na 

Gaeilge chun a gcuid aitheantais a thógáil agus a lonnú.   

 

Na hIar-scolairí 

Bhí freagraí na niar-scoláirí ar aon fhocal le freagraí na ndaltaí i scoil an staidéir cháis. Dúirt 

beirt iar-scoláire go mothaíonn siad speisialta mar dhaoine dátheangacha, “Tuigim na 

deiseanna atá ar fail dá bharr agus is rud speisialta é sin” agus “Braithim speisialta go cinnte, 

mar nach mór an méid daoine go bhfuil an Ghaelainn líofa acu in Éirinn. De ghnáth nuair a 

bhuailim le daoine nua bíonn fíor-shuim acu fiosrú a dhéanamh faoin nGaelainn agus an 

Ghaeltacht”. Dúirt beirt eile go mbraitheann siad bródúil, “Braithim bródúil níos mó ná aon 

rud eile, go háirithe ó thaobh na Gaelainne de” agus “Braithim bródúil as a bheith in ann 

labhairt as Gaeilge, mar tuigim nach bhfuil an seans sin ag gach éinne.” Léirigh iar-scoláire 

amháin go mothaíonn sí difriúil toisc go bhfuil sí speisialta, “Braithim speisialta agus bródúil 

mar dhuine dátheangach. Seá braithim difriúil ar tslí cinnte”. Is suimiúil go ndúirt duine 

amháin nach mothaíonn sí aon rud, “ní mhothaíonn”. Mhínigh beirt eile go gcuireann an 

Ghaeilge leo mar dhaoine nuair a dúirt siad, “Is dóigh liom go mbeidh mo saol an-difriúl ar 

fad … Glacann an Gaeilge ról fíor tábhachtach i mo saol agus gan é ní dóigh liom go mbeadh 

sé leath chomh maith is a bhfuil sé.” agus “Tugann cultúr na Gaeilge pearsantacht ar leith do 
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Ghaeilgeoirí. Ní amháin dá theanga a bhíonn agat ach dá chultúr atá go hiomlán difriúil.” 

Tacaíonn an ráiteas seo leis an litríocht ar an dátheangachas mar gur thug taighdeoirí áirithe 

ar nós Grosjean (1982) le tuiscint go mothaíonn roinnt daoine dátheangacha uaireanta go 

mbíonn pearsantacht difriúil acu sna teangacha éagsúla agus gur féidir leo íomhánna difriúla 

a thabhairt dóibh féin agus dá bpearsantacht ina ndá theanga (Hamers & Blanc, 2000). 

Tháinig an toradh céanna anuas sa taighde a bhailigh Dewaele agus Pavlenko (2001-2003) 

freisin nuair a dúirt a rannpháirtithe dátheangacha go raibh pearsantacht difriúil acu ina ndara 

theanga (Pavlenko, 2006).  

 

 Conclúid 

Léiríonn torthaí an taighde go mbraitheann na daltaí fíor dhearfach mar dhaoine 

dátheangacha. Cuireann na rannpháirtithe in iúl go bhfuil bród agus áthas orthu go bhfuil siad 

líofa sa dhá theanga. Mothaíonn siad go bhfuil an t-ádh leo mar dhéagóirí dátheangacha agus 

go measann siad gur minic a bhíonn déagóirí eile in éad leo. Braitheann siad go gcuireann an 

Ghaeilge go mór lena saoil agus go bhfuil siad sásta go bhfuil siad difriúil agus speisialta i 

gcomparáid le déagóirí eile. Tugann déagóirí dátheangacha le tuiscint go gceapann siad go 

bhfuil siad céim chun tosaigh ar dhaoine aonteangacha toisc go bhfuil rud breise acu sa 

Ghaeilge.  

 

7.3.3 ‘The Inbetweeners’? 

Aithníonn an litríocht ar choincheap an aitheantas gur féidir le daoine príomhaitheantas 

(Giddens, 1991), dhá aitheantas (Pavlenko, 2006) nó comhaitheantas (Shenk, 2008) a chruthú 

dóibh féin. Féachann an roinn seo ar mheonta na ndéagóirí dátheangacha ar leibhéal níos 

doimhne. Tugtar achoimre ar rannpháirtithe agus ar thorthaí an staidéir i dTábla 7.2 chun 

cabhrú leis an léitheoir. Is gá a thógaint faoi deara nach bhfuil cuairteoirí na hIdirbhliana san 

áireamh anseo mar nár bhain siad leis an iniúchadh a rinneadh ar aitheantas an duine 

dátheangaigh. Pléifear na torthaí a léirítear sa tábla thíos le linn na roinne seo.   
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Tábla 7.2 “Aitheantas mar dhuine dátheangach”: Na rannpháirtithe i scoil an staidéir 

cháis 

Athróg (n=50) Bunscoil Iar-bhunscoil Príomhaitheantas 

T1 (teaghlach lán-Ghaeilge) 

n=4 

Bunscoil Ghaeltachta Iar-bhunscoil 

Ghaeltachta 

Príomhaitheantas 

Gaelach  

T2 (teaghlach lán-Bhéarla) 

n=31 

Bunscoil Bhéarla: n=6 

Gaelscoil: n=11 

Bunscoil Ghaeltachta: n=14 

Iar-bhunscoil 

Ghaeltachta 

Dhá aitheantas 

Dhá aitheantas 

Comhaitheantas 

T3 (teaghlach Béarla & Gaeilge) 

n=15 

Bunscoil Ghaeltachta Iar-bhunscoil 

Ghaeltachta 

Comhaitheantas 

Fo-nóta: Is suimiúil go bhfuil an chuma ar na torthaí a bailíodh ón sampla beag seo go bhfuil 

tionchar ag teanga an teaghlaigh agus ag an saghas bunscoile ar a fhreastalaíodh ar an saghas 

aitheantais a bhíonn ag an dalta dátheangach. Is gá a aithint go bhfuil na torthaí ag brath ar an 

sampla a ghlac páirt sa staidéar agus cé nach féidir ginearálú a dhéanamh orthu, is léir go 

dtaispeánann siad nósanna suimiúla.  

 

 

 

Bhuel nílimse chun daoine a ghortú ach … is saghas hypocritical é nach bhfuil? “Ó, is 

fíor-Éireannach mé. Tá mise níos fearr ná tusa!” Ok ceart go leor rugadh tú in Éire ach 

muna glacann tú leis an cultúr ceapaim like is just duine tú. Níl tú in san rang Gaoluinn 

nó níl tú … saghas cosúil le Sasanach … is saghas inbetweener tú mar níl tú ag 

déanamh iarracht nó níl suim agat iarracht a dhéanamh b’fhéidir … Bhuel ceapaim 

nach bhfeicfidh aoinne ó tíortha eile an difríocht mar táimid go léir mar an gcéanna ach 

dúinn féin is dócha is féidir linn a rá i measc muid féin is muidne na fíor Éireannaigh 

b’fhéidir. Ach ní dóigh liom go sin an meon go forleathan mar like ní féidir leat a rá, 

“Níl tusa Éireannach chomh maith liomsa” … b’fhéidir just rud pearsanta.    

 

Tagraíonn an méid thuas don méid a bhí le rá ag dalta T3 amháin i mbliain 6 a d’fhreastail ar 

bhunscoil Ghaeltachta i scoil an staidéir cháis agus í ag labhairt faoi hÉireannaigh nach 

labhraíonn Gaeilge. Labhair an dalta Gaeltachta seo go láidir faoin deighilt idir lucht na 

Gaeilge agus lucht an Bhéarla mar Éireannaigh nuair a dúirt sí gurb ionann an Béarlóir agus 

‘duine’ ach nach fíor-Éireannach atá ann. Phléigh mé an t-aitheantas náisiúnta agus na 

sainmhínithe a bhí ag na rannpháirtithe ar ‘Éireannach’ i gCaibidil 6. Roghnaigh mé an píosa 

seo chun tús a chur leis an roinn atá idir lámha agam anseo, ‘The Inbetweeners’?, mar tháinig 

an t-ábhar céanna den duine atá idir dhá aitheantas anuas arís nuair a bhí a gcuid aitheantais 

féin mar dhéagóirí dátheangacha á phlé ag na daltaí a ghlac páirt sa staidéar taighde.  

 

Rinne an staidéar taighde seo iarracht tuiscint a fháil ar thuairimí dhéagóirí dátheangacha 

faoin a gcuid aitheantais. Is léir go mbíonn ar dhaoine óga dátheangacha déileáil le dhá 

theanga agus dhá chultúr. Ní hamháin go bhfeictear coincheap an déachais i litríocht an 

dátheangachais ach feictear é i gcoincheap an aitheantais (Sarup, 1996) freisin. Rinneadh 
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staidéar ar mheonta rannpháirtithe an staidéir i leith a gcuid aitheantais mar dhaoine 

dátheangacha a labhraíonn Gaeilge agus Béarla i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois.    

 

An Ceistneoir Náisiúnta 

Cuireann torthaí an cheistneora náisiúnta in iúl go mbíonn roinnt mhaith déagóirí 

dátheangacha idir dhá thuairim faoin a gcuid aitheantais mar gur roghnaigh timpeall aon 

cheathrú de dhaltaí an rogha ‘Gan tuairim’ don na ráitis seo a leanas i Roinn 3 den 

gceistneoir:   

 

-Tá dhá aitheantas ag daoine dátheangacha (26%) 

-Tá sé níos fearr do shloinne a bheith agat as Gaeilge ná as Béarla (26%) 

-Tá aitheantas difriúil ag Gaeilgeoirí ó hÉireannaigh eile (25%) 

-Bíonn daoine dátheangacha faoi bhrú aitheantas amháin a roghnú (25%) 

 

Ní raibh aon bhaint le haois na rannpháirtithe le freagairtí na ráitis thuas. Léirítear meonta na 

ndaltaí a d’fhreagair an ceistneoir náisiúnta i leith an aitheantais i bhFigiúr 7.9. Is suimiúil 

gur aontaigh 38% de na daltaí leis an ráiteas a dúirt go bhfuil dhá aitheantas ag daoine 

dátheangacha ach d’easaontaigh 36% dóibh leis an ráiteas. Mar a luaigh mé thuas, bhí an 

26% eile gan tuairim faoin ráiteas seo. Léiríonn torthaí an cheistneora náisiúnta go raibh na 

déagóirí dátheangacha idir dhá chomhairle faoin ábhar seo. Níor aontaigh tromlach na ndaltaí 

(65%) leis an ráiteas go mbíonn daoine dátheangacha faoi bhrú aitheantas amháin a roghnú. 

Níor shíl 64% dóibh go bhfuil dhá thaobh dá bpearsantachtaí agus níor cheap 67% dóibh go 

mbíonn orthu a bhfíor aitheantais a cheilt. Is spéisiúil gur mhothaigh 41% de na déagóirí go 

sainmhíníonn an Ghaeilge iad mar dhaoine ach ag an am céanna mheas 73% dóibh go bhfuil 

fíor aithne ag Béarlóirí orthu. Is léir nár bailíodh eolas chomh domhain faoi chúrsaí 

aitheantais na rannpháirtithe ó na ceistneoirí náisiúnta agus ó na ríomh-phoist fé mar a 

bailíodh sna hagallaimh. 
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Figiúr 7.9: Dáileadh na bhfreagairtí ag baint le haitheantas 

 

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Ceistíodh rannpháirtithe an staidéir faoin a gcuid aitheantais. Mhothaigh tromlach na ndaltaí 

go bhfuil comhaitheantas amháin acu ach go bhfuil an dá theanga mar pháirt den aitheantas 

san. Mhínigh na daltaí T3 go léir chomh maith leis na daltaí T2 a d’fhreastail ar bhunscoil 

Ghaeltachta gur éirigh leo comhaitheantas a thógáil ina bhfuil an dá thaobh dá saoil 

ceangailte le chéile. Dúirt formhór na ndaltaí go bhfuil an phearsantacht chéanna acu sa dhá 

theanga. Is minic a aithníonn an litríocht ar aitheantais hibrid an taobh dearfach de dhá 

aitheantas a bheith ag duine (Nic Eoin, 2004:125). Dar leis an bhformhór de na déagóirí sa 

staidéar seo, tagann a ndá shaol is an dá pháirt dóibh le chéile mar comhaitheantas; aitheantas 

an duine dátheangaigh. Mar a mhínigh dalta T3 i mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil 

Ghaeltachta, “tá an Gaeilge agus Béarla mar chuid de mo shaol agus bhí sé i gcónaí. Tá an dá 

theanga pairteach i mo shaol agus beidh i gcónaí”. Is suimiúil go mbaineann Ó Laoire 

(2004:60-61) úsáid as an téarma “breacdhaoine” chun cur síos a dhéanamh ar mhuintir na 

hÉireann nuair a smaoinímid ar na rannpháirtithe i scoil an staidéir cháis. Tógadh an formhór 

acu agus cuireadh oideachas ar gach duine acu i mBreac-Ghaeltacht. Ní haon ionadh go 

mothaíonn na déagóirí seo go mbaineann an dá theanga lena saoil nuair atá siad sáite i 

gceantar dátheangach ina mbíonn dhá theanga á labhairt ann go laethúil. Mar a dúirt an 

Ríordánach a bhí mar bhall de Bhreac-Ghaeltacht, “Is mó mé i mise amháin” (1964).  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Is siombal í an Ghaeilge de haitheantas na hÉireann.

Tá sé níos fearr do shloinne a bheith agat as Gaeilge

ná as Béarla.

Tá aitheantas difriúil ag Gaeilgeoirí ó hÉireannaigh

eile.

Sainmhíníonn an Ghaeilge mé mar dhuine.

Tá dhá haitheantas ag daoine dátheangacha.

Braithim go bhfuil dhá thaobh de mo phearsantacht-

an taobh Gaelach agus an taobh Béarla.

Is minic a bhíonn orm mo fhíor aitheantas a cheilt.

Bíonn daoine dátheangacha faoi bhrú aitheantas

amháin a roghnú.

Níl fíor aithne ag Béarlóirí orm.

Easaontaím go hiomlán

Easaontaím go láidir

Easaontaím

Gan tuairim

Aontaím

Aontaím go láidir

Aontaím go hiomlán
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Bhí cosúlachtaí le feiscint idir torthaí an taighde seo agus torthaí an staidéir taighde a rinne 

Gardner agus Lambert (1972) ar aitheantas daoine eithneacha le dhá oidhreacht cultúrtha i 

bpobail Francach-Meirceánach i New England agus i Louisiana. Thaispeáin a dtorthaí go 

dtéann cúlra déchultúrach i bhfeidhm ar dhaoine i slite éagsúla. Thaispeáin torthaí Gardner 

agus Lambert (1972) mar a thaispeánann torthaí an taighde seo go mbíonn déagóirí 

dátheangacha á mhealladh ag dhá theanga agus dhá chultúr atá éagsúil óna chéile. Tá 

cosúlacht idir an taighde seo agus an t-eolas a bhailigh Shenk (2008:222) ar chainteoirí óga 

Spáinnise sna Stáit Aontaithe a thaispeáin gur thóg na páistí dátheangacha a gcuid aitheantais 

i slite éagsúla mar gur bhog roinnt acu i dtreo an chultúir tromlaigh fé mar a d’fhan cuid acu 

dílis don gcultúr mionlach agus chruthaigh páistí eile aitheantas a bhain lena ndá theanga 

agus lena ndá chultúr.  

 

Tugann Shenk (2008:222) “a linguistic brokerage that blurs the boundary between the two 

languages and cultures” ar an gcineál aitheantais deireanach. D’fhéadfá a rá gur 

chomhaitheantas is ea é a chruthaíonn daoine óga dátheangacha dóibh féin. Tugann mo 

staidéar taighde le tuiscint go mbíonn meonta éagsúla ag Éireannaigh óga dátheangacha 

freisin i leith a gcuid aitheantais. Chuaigh formhór na ndéagóirí (na daltaí T3 ar fad agus na 

daltaí T2 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta) a ghlac páirt sa staidéar i dtreo a ndá ghrúpa 

teangeolaíoch agus chruthaigh siad “linguistic brokerage” (Shenk, 2008) a tharraing a taobh 

Gaelach is Béarla le chéile. Chuir tromlach na ndaltaí i scoil an staidéir cháis in iúl gur 

mhothaigh siad go raibh dhá theanga, dhá chultúr, dhá ghrúpa cairde agus dhá thaobh dá saoil 

acu. Bhí an Ghaeilge agus an Béarla, an dá chultúr a bhain leo agus an taobh Gaelach is an 

taobh Béarla dá saoil mar pháirt dóibh. In ainneoin seo, mheas siad nach raibh ach aitheantas 

amháin acu ach go raibh an dá pháirt dá saoil mar pháirt den aitheantas seo. Chuir siad in iúl 

gur éirigh leo an dá thaobh dá saoil a thabhairt le chéile go héifeachtach agus i 

gcomhaitheantas. Léirigh na daltaí seo nach raibh aon teannas, deighilt nó scaradh idir an dá 

theanga agus gach ní a bhain leo. Mhínigh siad go raibh sé de nós acu athrú ó theanga amháin 

go teanga eile go nádúrtha agus go dtuigeann siad go mbaineann an Ghaeilge lena saoil 

scoile, leis an gCumann Lúthchleas Gael, le himeachtaí sa cheantar Gaeltachta agus le roinnt 

dá gcairde. Tá na torthaí seo ar aon fhocal leis an méid a dúirt rannpháirtithe dhátheangacha 

Prescher (2007).  

 

Tuairiscíonn an litríocht ar an dátheangachas agus ar an aitheantas go mothaíonn roinnt 

daoine dátheangacha go bhfuil níos mó ná aitheantas amháin acu toisc go labhraíonn siad dhá 
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theanga (Koven, 2007; Le Page & Tabouret Keller, 1985; Mills, 2004; Pavlenko, 2006; 

Pavlenko & Blackledge, 2004; Prescher, 2007). Pléann Nic Eoin (2011) ábhar an aitheantais 

dhátheangaigh sa chomhthéacs Éireannach nuair a dhíríonn sí ar fhilí na Gaeilge agus an cur 

síos a dhéanann sí orthu féin mar dhaoine dátheangacha ina ndánta. Is léir ón bhfilíocht 

chomhaimseartha go mothaíonn na filí idir dhá chomhairle faoin a gcuid aitheantais toisc go 

mbaineann siad úsáid as íomhá a dhéanann cur síos ar “‘an in-between place’, a place of 

confusion, of cultural uncertainty, of exposure and vulnerability” (Nic Eoin, 2011:109). Cé 

go dtarraingíonn roinnt den bhfilíocht comhaimseartha pictiúr de Ghaeilgeoirí sa lá atá inniu 

ann atá greamaithe idir dhá áit, léiríonn an staidéar seo go mbraitheann déagóirí dátheangacha 

sásta go mbaineann dhá theanga, dhá chultúr agus dhá áit leo.   

 

Tagraíonn Nic Eoin (2011:111-112) do dhán Choilm Breathnach (1992:63), ‘Trén bhFearann 

Breac’ ina scríobhann faoi staid neamh-ghnáthach an duine dátheangaigh in Éirinn an lae 

inniu, “Idir dhá dhath/idir dhá fhocal/idir dhá ainm/idir dhá aigne/idir dhá áit/idir dhá 

theanga/a chaithim mo shaol/idir dhá shaol”. Tá cosúlachtaí le feiscint idir an méid a deir 

Breathnach anseo agus an méid a bhí le rá ag roinnt de na daltaí atá á scrúdú agam sa taighde 

seo. Cheap 38% de rannpháirtithe an cheistneora náisiúnta go bhfuil dhá aitheantas ag daoine 

dátheangacha. Chomh maith le sin, is suimiúil gurb iad na daltaí T2 a d’fhreastail ar 

bhunscoileanna Béarla agus ar Ghaelscoileanna i scoil an staidéir cháis a dúirt go 

mbraitheann siad uaireanta go bhfuil dhá shaol acu ina maireann siad idir dhá áit (an 

Ghaeltacht agus an Ghalltacht) le dhá theanga, dhá ainm agus dhá ghrúpa cairde. Ach in 

ainneoin an staid dúshlánach seo, mhínigh formhór na ndaltaí seo nach droch-rud a bhí ann. 

Mhothaigh siad go raibh rud breise acu nach raibh ag déagóirí aonteangacha na tíre, go raibh 

buntáiste acu féin ar dhéagóirí eile agus gur chuir a ndá theanga leo mar dhaoine. Thaispeáin 

na déagóirí dátheangacha nach bhfuil teannas nó coimhlint idir an dá pháirt dá saoil mar go 

mbaineann an dá theanga lena saoil laethúil.  

 

Bhí difríocht le feiscint idir meonta na ndaltaí T2 a d’fhreastail ar bhunscoileanna Gaeltachta 

agus na daltaí T2 a d’fhreastail ar Ghaelscoil nó ar bhunscoileanna trí Bhéarla. Thaispeáin na 

daltaí T2 a d’fhreastail ar Ghaelscoil agus ar bhunscoileanna Béarla go raibh deighilt idir an 

dá pháirt dá saoil. Mhínigh siad gur bhain an Ghaeilge lena saol scoile, leis an gceantar ina 

bhfuil an scoil suite agus lena gcairde scoile. Bhain an Béarla lena saoil baile, lena gcairde 

lasmuigh den scoil, lena gcaithimh aimsire, lena bpoist páirt-aimseartha agus lena gceantair 

dhúchasacha. Mar a dúirt siad féin, bhain an Ghaeilge leis an scoil agus an Béarla le “gach 
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rud eile”. Is léir ón eolas a bailíodh ó na daltaí seo go mothaíonn siad go bhfuil deighilt idir a 

ndá aitheantas. Mar a mhínigh dalta T2 a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla: 

 

Is dóigh liom go bhfuil dhá pháirt, tá sé saghas spilt sa lár anois, go bhfuil dhá thaobh 

de mo shaol, thíos anseo leis an Ghaoluinn agus sa bhaile leis an Béarla saghas. Yeah 

braithim difriúil mar ní raibh focal ar bith agam nuair a tháinig mé anseo agus ag 

féachaint ar an méid like foclóir agus gach rud saghas ag méadú tar éis an am. Yeah, 

braitheann sé go bhfuil saghas dhá pháirt agam anois. Tuigeann daoine go bhfuil dhá 

thaobh ag an duine! 

 

Tacaíonn an píosa thuas leis an gcur síos a rinne Fennell (2004) ar a haitheantas mar dhuine 

dátheangach nuair a dúirt sí go mothaíonn sí go bhfuil sí ag maireachtaint i ndá chultúr. 

Mhínigh sí go mbaineann domhan an sean-nós, traidisiúin is nathanna cainte Gaeilge leis an 

Ghaeltacht ach go mbaineann saol óg, bríomhar is nua-aimseartha na cathrach le domhan an 

Bhéarla. Dar léi, bíonn uirthi rogha a dhéanamh idir an dá shaol agus a domhain inmheánacha 

is eachtracha agus go mbeadh sé i bhfad níos simplí dá mbeadh teanga dhúchasach amháin 

aici, “To live in either culture involves a decisive geographical choice which leaves me 

feeling split in two” (2004:31). Mhínigh dalta T2 i mbliain 5 a d’fhreastail ar Ghaelscoil ach 

a tógadh le Béarla sa scríbhneoireacht phearsanta go bhfuil dhá aitheantas aici mar go 

roinneann sí a saol laethúil i ndá chuid, “Sea braitheann mé go bhfuil dhá aitheantas agam 

mar duine dátheangach. Sea ceapaim go bhfuil dhá pháirt de mo shaol mar nuair atá mé ar 

scoil tá taobh Gaelach agam agus tá taobh Béarla nuair atá mé sa mbaile”.  

 

Thug Giddens (2001) le tuiscint gur féidir le duine níos mó ná haitheantas sóisialta amháin a 

bheith aige/aici. Mhínigh sé gur féidir le stádas iolrach an aitheantais shóisialta a bheith ina 

foinse coimhlinte do dhaoine ach go n-éiríonn le daoine de ghnáth príomhaitheantas a 

chruthú dóibh féin a bhíonn leanúnach thar ama agus áite (Giddens, 2001:29). Rinneadh 

staidéar ar an tuairim seo sa taighde chun tuiscint a fháil ar phríomhaitheantas na 

rannpháirtithe. Mhínigh an ceathrar dalta T1 i scoil an staidéir cháis gur shíl siad gurb é an t-

aon aitheantas a bhí acu ná aitheantas Gaelach. D’fhreastail na daltaí seo ar bhunscoil 

Ghaeltachta agus ba í an Ghaeilge teanga an teaghlaigh. Léirigh siad go raibh siad 

compordach lena gcuid aitheantais mar Ghaeilgeoirí agus níor mhothaigh siad go raibh dhá 

pháirt nó dhá thaobh da saoil acu. Is fiú a lua go raibh triúr acu i mbliain na hArd 

Teistiméireachta ag an am. Dá bharr san, b’fhéidir go raibh siad ag aois go raibh an muinín 

acu chun cinneadh a dhéanamh faoin a gcuid aitheantais mar dhaoine dátheangacha. Mar a 

dúirt duine amháin acu, “Níl ach aitheantas amháin agam, dar liom, sé sin an Ghaelainn. Tá 
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sé chomh maith aitheantas a bheith agat le do theanga féin, le do thír féin seachas leath 

aitheantas Gaelach, leath aitheantas Béarla. Ní fiú dhá aitheantas a bheith agat. Ní ‘Jack of all 

trades’ tú”. Feictear teoiric Giddens (2001) anseo mar go n-éiríonn leis an déagóir 

dátheangacha seo príomhaitheantas a bhaint amach maidir leis an teanga. 

 

Chuir na daltaí T1 in iúl nár mhothaigh siad riamh mí-chompordach faoin a gcuid aitheantais 

mar Ghaeilgeoirí cé gur mhinic a rinne déagóirí ón Ghalltacht iarracht cur isteach orthu, mar 

shampla ar an bpáirc imeartha ach léirigh siad nár bhac siad leo agus nár lig siad do lucht an 

Bhéarla cur isteach orthu. Chuir siad é seo in iúl nuair a mhínigh siad gur lean siad orthu ag 

labhairt as Gaeilge lena chéile. Ghlac tuismitheoirí beirt de na daltaí T1 seo páirt sa staidéar 

taighde. Dúirt an bheirt acu go bhfuil aitheantas amháin, aitheantas Gaelach, ag a bpáistí toisc 

gur Gaeilge amháin a labhraíonn siad sa bhaile lena dtuismitheoirí. Bhí a bpáistí ag aontú leo 

go raibh príomhaitheantas acu. Rinne tuismitheoir amháin cur síos ar aitheantas a bpáistí 

nuair a dúirt sí gur “Gaeilgeoirí iad le Béarla”. Ach ní comhaitheantas atá i gceist ag na daltaí 

agus na tuismitheoirí seo. Measann na daltaí T1 a tógadh le Gaeilge amháin go sainmhíníonn 

an Ghaeilge a gcuid aitheantais mar gurb í an príomhtheanga a labhraíonn siad. Níl sa 

Bhéarla ach a ndara theanga, dar leo. Mar a mhínigh tuismitheoir T1: 

 

Taighdeoir: An dóigh leat go bhfuil príomhaitheantas teanga ag do pháiste? 

Tuismitheoir T1: Ceann amháin. Is trí mheán na Gaeilge a bhíonn muid ag cumarsáid 

an t-am ar fad. So bheadh sé difriúil is dócha dá mba rud é go raibh tuismitheoir amháin 

nó fiú an bheirt nach mbeadh líofa sa Ghaeilge, obviously b’fhéidir go bhfeicfeadh an 

dalta ansin gur rud scoile atá ann … Níl aon hang-up ag daoine gur tógadh le Gaoluinn 

a bheith ag labhairt Béarla, ag labhairt Gaoluinn  ...  just bogann siad ó cheann amháin 

go ceann eile. 

 

Bhraith an chuid is mó de na daltaí i scoil an staidéir cháis go bhfuil an aithne chéanna ag 

Béarlóirí is ag Gaeilgeoirí orthu ach go dtuigeann a gcairde le Gaeilge tábhacht na teanga 

agus an taobh san dá saol. D’aontaigh 73% de rannpháirtithe an cheistneora leis an ráiteas 

‘Níl fíor aithne ag Béarlóirí orm’. Ach dúirt dalta T2 amháin ón nGalltacht i scoil an staidéir 

cháis nach bhfuil fiú aithne cheart ag lucht an Bhéarla uirthi, “ní bheadh aithne acu orm leis 

an taobh Gaeilge de, like an chuid is mó dóibh tá seans ann nach bhfuil a fhios acu go 

labhraim Gaoluinn”. Maidir le cruthú aitheantais, díríonn Erikson (1968) ar thrí fhearannas - 

dílseacht, idé-eolaíocht agus obair. Baineann an cuardach do fhearannas lena bheith dílis do 

ghrúpa dhaoine agus do smaointí go bhfuil duine in ann muinín a bheith acu astu (Erikson, 

1968). Déanann ógánaigh cinneadh cad a bheidh said dílis do agus iad ag iniúchadh a gcuid 
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aitheantais. Bhraith dalta Gaeltachta (T3) i mbliain 5 go láidir faoin ábhar seo, “ní cairde iad 

mura dtuigeann siad an taobh Gaelach de mo shaol … níl aithne cheart acu orm”. Shíl dalta 

T3 eile nach dtuigeann a chairde gan Gaeilge é i gceart ach go bhfuil a chairde Gaeltachta 

“mar an gcéanna liom”. Mhínigh dalta Gaeltachta (T3) i mbliain na hArd Teistiméireachta go 

bhfuil fíor-aithne ag cara amháin léi uirthi mar go dtuigeann sí an dá thaobh a bhaineann lena 

cuid aitheantais mar dhuine óg dátheangach:    

 

Dalta T3: Bhuel tá mo chairde agam like bhuail mé leo trí Bhéarla agus trí spórt agus 

rudaí mar san. Tá aithne acu san ormsa mar ‘Ann’ agus tá fhios acu go bhfuil Gaoluinn 

agam agus ní dhéanann sé aon difríocht ach b’fhéidir nach bhfuil aon difríocht ann toisc 

nach labhraim Gaoluinn leo just nach smaoiníonn siad air mar san ach nuair a chíonn 

said saghas an taobh eile bíonn saghas aistriú ann. Ach is rud fíor-bheag é agus like 

agus ní chuireann sé isteach ar siúd nó ormsa. 

Taighdeoir: An dóigh leat go bhfuil fíor aithne ag Béarlóirí ort? An dóigh leat go 

dtuigeann siad tú? 

Dalta T3: Ní dóigh liom go dtuigeann aoinne mise (ag gáire)! Déarfainn nach 

d’fhéadfadh siad samhlú an méid taobhanna a baineann leis a bheith in ann Gaoluinn a 

labhairt agus a bheith in ann Béarla a labhairt like muna bhaineann sé leo siúd ní dóigh 

liom go déanann siad mórán machnaimh faoi. 

Taighdeoir: An dóigh leat go dtuigeann Gaeilgeoirí tú níos fearr nó an ndéanann sé aon 

difríocht? 

Dalta T3: Ceapaim just … oh well … ceapaim go bhfuil aithne an-mhaith ag mo chara 

(ainm a charad) orm agus tá aithne aici orm ó go bhíomar sa naíonra so mar san tá 

fhios aici ar mo thaobh Gaelach agus mo thaobh Béarla. Tá an pictiúr iomlán aici (ag 

gáire). Mar san tá mo ghaolta agam agus d’fhás mé suas leo agus just cé nach bhfuil an 

Ghaoluinn acu is féidir leo é a fheiscint mura bhfuil siad san in ann labhairt is féidir leo 

tuiscint gur cuid de mo shaol atá ann. Ach níl fhios agam like.  

 

Is suimiúil gur shíl an dalta seo go bhfuil fíor aithne ag cara amháin uirthi. Is dócha go 

mbíonn dlúth-chara ag déagóirí de ghnáth; duine go bhfuil aithne níos fearr acu orthu ná haon 

duine eile. Is fiú díriú ar na cúiseanna a thugann an dalta thuas agus í ag iarraidh a léiriú dom 

an fíor aithne atá ag a cara uirthi. Dar léi, tuigeann a cara gach rud fúithi toisc gur cuireadh 

oideachas ar an bheirt acu trí mheán na Gaeilge, go dtuigeann sí an dá thaobh dá saoil is an 

tábhacht atá ag an Ghaeilge ina saol. Mar a dúirt sí féin, “Tá an pictiúr iomlán aici”. Mar a 

deir Wenger (1998) tuigimid conas déileáil le daoine atá mar bhaill den bpobal cleachtais 

céanna. Dúirt na daltaí T2 a bhí ina gcónaí i gceantair Ghalltachta agus a d’fhreastail ar 

bhunscoileanna trí Bhéarla nó ar Ghaelscoileanna go bhfuil dhá ghrúpa cairde acu, grúpa ón 

scoil go bhfuil an Ghaeilge acu agus grúpa lasmuigh den scoil nach bhfuil Gaeilge acu. Chuir 

tuismitheoir dalta T2 i mbliain 5 a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla go n-éiríonn lena hiníon a 

dá ghrúpa cairde a thabhairt le chéile uaireanta ach ní i gcónaí:  
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Her birthday party there would have been a mix. It would have been all English 

because they were friends from her old school which was all English and friends from 

here (an iar-bhunscoil Ghaeltachta) and they were all there. At the same time I see an 

awful lot more on Facebook in Irish between themselves … anyone that would be 

associated through school or friends it would all be through Irish. That in itself is 

excluding her English friends. 

 

Mheas an tuismitheoir seo go raibh an Ghaeilge go hiomlán mar pháirt de shaol agus de 

phearsantacht a hiníon cé gur tógadh í trí Bhéarla. Mhínigh sí gur chuir an tréimhse a chaith 

sí ar scoil sa Ghaeltacht léi mar dhuine, “It’s part and parcel of her personality and 

everything”. Tacaíonn an ráiteas seo le teoiric Vygotsky (1981) go gcruthaítear aitheantais 

phearsanta agus chultúrtha go sóisialta. Is léir gur chruthaigh an dalta T2 seo ón Ghalltacht 

aitheantas nua di féin tar éis di am a chaitheamh sa Ghaeltacht. Rinne dalta T2 eile ó cheantar 

Galltachta a d’fhreastail ar bhunscoil Bhéarla tagairt don gceantar agus don bpobal 

Gaeltachta freisin. Thaispeáin sé an bhéim a chuir Wenger (1998) ar thionchar an phobail i 

sainmhíniú an aitheantais cnuasaitheach nuair a dúirt sé gur bhraith sé “mar bhall den phobal 

Gaelach” cé nárbh as an ceantar dó. Mheas tuismitheoir T2 ón Ghalltacht go sainmhíníonn an 

Ghaeilge na déagóirí dátheangacha cé gur tógadh a páiste féin trí Bhéarla. Mhínigh sí go 

bhfuil an teanga mar pháirt dóibh anois agus go dtiocfaidh an t-aitheantas san chun cinn de 

réir a chéile: 

 

It defines a part of them. It definitely makes up a part of who they are. I do think so … I 

think it makes a big part of who they are and who they will be … I think it will only get 

better because of the way the whole attitude towards Irish has changed. I think it will 

only get stronger as they go through college.  

 

Léiríonn torthaí an taighde gur féidir le daoine óga a gcuid aitheantais a athrú nuair a 

chuirtear iad i suíomh éagsúil ina labhraítear teanga éagsúil. Tacaíonn mo thorthaí leis an 

litríocht agus torthaí taighdeoirí eile a deir gur féidir le daoine dátheangacha aitheantas nua 

neamhspleách a chruthú dóibh féin; aitheantas a tharraingíonn an dá dhomhan lena 

mbaineann siad le chéile (Brubaker, 2004; Heller, 1994; Hill & Hill, 1986; Urciuoli, 1996). 

Tá cosúlacht idir torthaí an staidéir seo agus torthaí Shenk (2008) a léiríonn go n-éiríonn le 

roinnt daoine óga acu greim a choimeád ar an dá dhomhan lena mbaineann siad, sé sin an 

cultúr a bhaineann lena dteanga dhúchasach agus cultúr an theanga thromlaigh. Rinne an 

scríbhneoir Gaeltachta comhaimseartha Micheál Ó Conghaile (1993) tagairt don gcoincheap 

céanna nuair a rinne sé cur síos ar Ghaeltacht Chonamara sna 1990aidí mar cheantar 
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déchultúrach a chruthaigh muintir na háite iad féin. Tuairiscíonn na déagóirí dátheangacha 

T1, T2 agus T3 sa staidéar taighde seo in ainneoin na difríochtaí eatarthu nach bhfuil teannas 

nó coimhlint idir an dá pháirt dá saoil mar go mbaineann an dá theanga lena saoil laethúil mar 

Éireannaigh óga dátheangacha i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois. 

 

Mheas an taighdeoir Nic Ghiolla Phádraig (2001:288) go mbeadh taighde fadaimseartha ag 

teastáil chun a fhiosrú an mbíonn “crisis of confidence” ag daoine dátheangacha nuair a 

bhíonn siad ag druidim i dtreo deireadh na hógántachta agus ag tabhairt aghaidh ar shaol an 

dhuine fásta. Thug a taighde ar dhaltaí idir 9 agus 15 bhliana déag d’aois a bhí ag freastal ar 

Ghaelscoileanna agus ar scoileanna Gaeltachta le fios gur mheas an tromlach de na páistí 

dátheangacha go raibh a stádas teanga mhionlaigh mar pháirt dearfach agus luachmhar dá 

dtaithí d’aois an pháiste (2001:288). Bhí na torthaí céanna le fáil i mo staidéar taighde ar 

dhéagóirí dátheangacha in Éirinn sa 21ú haois. Measaim go bhfreagraíonn torthaí mo 

thaighde ceist Nic Ghiolla Phádraig (2001) faoi mheonta déagóirí dátheangacha i leith a 

stádas mar Ghaeilgeoirí agus mar dhaoine dátheangacha. Léiríonn mo thaighde go mbíonn 

uair na cinniúna ag daoine dátheangacha ag aois na hógántachta, go mbaineann siad triail as 

aitheantais éagsúla, gur minic a bhogann siad i dtreo teanga chumhachtach an Bhéarla ar 

feadh tréimhse áirithe ach go bhfilleann an formhór acu ar an Ghaeilge agus go mbíonn níos 

mó measa acu ar an Ghaeilge de réir mar a théann siad in aois agus a fhágann siad slán lena 

laethanta iar-bhunscolaíochta chun aghaidh a thabhairt ar a saoil mar dhaoine fásta atá 

bródúil as a dteangacha agus compordach mar Éireannaigh óga dátheangacha.     

 

Na hIar-scoláirí 

Dúirt beirt de na hiar-scoláirí gur bhraith siad go bhfuil dhá aitheantas acu, mar shampla, 

“Nuair a smaoiním air is dócha go bhfuil dhá aitheantas agam a bhaineann leis an dá theanga 

an Ghaelainn agus an Bhéarla”. Dúirt an cúigear eile go mothaíonn siad go bhfuil 

príomhaitheantas acu. Is léir nach raibh sé chomh simplí san do bheirt acu siúd a rá go bhfuil 

aitheantas amháin mar go gceapann siad go bhfuil tionchar ag an dá theanga orthu mar 

dhaoine. Dúirt duine amháin dóibh, “Tá pearsantacht amháin agam ach tá páirt ag an mBéarla 

i mo phearsantacht toisc tionchar mo mháthair agus an taobh sin de mo chlann is dócha”. 

Mhínigh an iar-scoláire eile go bhfuil, “Braiteann mé go bhfuil pearsantacht amháin agam 

ach go bhfuilim páirt de dhá saol, mo cheann Gaeilge a bhfuil 100% difriúl ón ceann béarla. 

Tá cairde san dá cheann agus tá siad go hiomlán difriúl”. Is suimiúil gur shíl an iar-scoláire 

seo go raibh a dá shaol chomh éagsúil sin óna chéile. Is cosúil gur chuir an rannpháirtí seo a 
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cairde i ndá ghrúpa éagsúil óna chéile mar gur bhain sé le dhá thaobh difriúil dá saol. Tá 

cosúlacht idir an ráiteas seo agus an cur síos a rinne dalta T2 amháin i scoil an staidéir cháis 

nuair a mhínigh sí ina hagallamh go bhfuil dhá ghrúpa cairde aici, ar scoil agus lasmuigh den 

scoil agus nach bhfuil ach cara amháin aici a bhíonn sa dhá ghrúpa.  

 

Na Tuismitheoirí 

Shíl tuismitheoirí na ndaltaí T1 go raibh príomhaitheantas Gaelach ag a bpáistí. Dar leo, is 

Gaeilgeoirí iad a labhraíonn Béarla. Ach cheap tuismitheoirí na ndaltaí T2 a d’fhreastail ar 

Ghaelscoil agus ar bhunscoileanna Béarla go raibh dhá aitheantas ag a bpáistí toisc gur bhain 

an Ghaeilge lena saoil scoile agus an Béarla lena saoil baile. Mheas tuismitheoirí na ndaltaí 

T3 agus tuismitheoirí na ndaltaí T2 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta go bhfuil an dá 

theanga agus an dá chultúr a bhaineann leo mar pháirt d’aitheantas a bpáistí. Is suimiúil go 

bhfuil na torthaí seo ar aon fhocal leis an méid a dúirt na daltaí iad féin. 

 

Ach bhí tuismitheoir dalta T1 amháin a mhothaigh nach raibh príomhaitheantas ag a páiste. 

Ní hamháin gur bhraith an tuismitheoir seo go raibh dhá chanúint ag a hiníon ach mheas sí go 

raibh dhá aitheantas difriúil aici freisin:  

 

Is dócha go mbraithim ar shlí amháin mar a dúirt mé, tá a Daidí ina chónaí sa bhaile 

mór agus tá mise amuigh anseo sa (ainm na Gaeltachta). Béarla sa bhaile mór, 

Gaoluinn sa (ainm na Gaeltachta). Is breá léi a Daidí so bíonn sí ag dul isteach chuige 

ag an deireadh seachtaine, so caitheann sí píosa ama leis agus píosa ama sa (ainm na 

Gaeltachta).    

 

Ba léir ón bpíosa thuas go raibh an déagóir Gaeltachta (T1) seo idir dhá shaol is dhá dhomhan 

éagsúil agus é de nós rialta aici a bheith ag bogadh ó theanga amháin go teanga eile is ó 

cheantar amháin go ceantar eile. Bhí an dalta T1 seo san Idirbhliain ag an am a bailíodh an 

taighde. Dá bharr san, bhí sí i lár tréimhse na hógántachta. Aithnítear go dtarlaíonn uair na 

cinniúna i bpróiseas an chruthú aitheantais i rith thréimhse na hógántachta (Erikson, 1968). 

Mar san, bhí rogha le déanamh ag an dalta seo. Bhí a haitheantas faoi chaibidil mar a bhíonn 

sé do gach duine againn le linn ár saoil. Bhí sí i lár idirthréimhse ina saol mar dhuine óg 

dátheangach. Ghlaoigh Hopkins (2010:5) an “pre-social self that is emerging” ar an bpointe 

seo den aois na hógántachta. Is gá dúinn smaoineamh ar stádas solúbtha an aitheantais a 

bhíonn de shíor ag athrú ní hamháin nuair a bhíonn an duine mar dhéagóir ach mar dhuine 
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fásta freisin. Bíonn aitheantas an duine ag athrú an t-am ar fad ach is léir gur thréimhse 

shuaithinseach í tréimhse na hógántachta ina mbíonn déagóirí faoi bhrú ó fhórsaí suaiteachta.  

Bhraith siad gur éirigh leo an dá theanga, an dá chultúr agus an dá pháirt dá saoil a thabhairt 

le chéile go héifeachtach. 

 

Na Múinteoirí 

Léirítear an bhéim a chur Kirby et al. (1997) ar an ngné sóisialta d’aitheantas i ráitis na 

múinteoirí agus na tuismitheoirí. Chuir Kirby et al. (1997:34) in iúl nach rud seasta é 

pearsantacht an duine daonna agus go bhforbraíonn sé de réir mar a bhíonn air déileáil le 

taithí sóisialta trí an tsaoil. Taispeánann ráitis na rannpháirtithe go mbíonn aitheantais 

déagóirí dátheangacha ag athrú ar bhonn rialta agus iad ina ndaltaí scoile agus go leanann an 

t-athrú seo ar aghaidh tar éis dóibh an scoil dara leibhéal a fhágaint agus aghaidh a thabhairt 

ar shaol an duine fásta. Shíl na tuismitheoirí agus na múinteoirí go dtagann athrú ar 

aitheantais na ndaltaí de réir mar a théann a dtaithí shóisialta i méid. Léirigh agallaimh na 

múinteoirí gur choincheap leochaileach é an t-aitheantas a bhíonn ag athrú de shíor, go 

háirithe le linn blianta na hógántachta. Mhínigh múinteoir amháin na taobhanna éagsúla a 

fheiceann sí i ndaoine óga dátheangacha: 

 

Taighdeoir: An mbraitheann tú go bhfuil dhá aitheantas ag daoine dátheangacha? An 

gceapann tú go bhfuil dhá thaobh acu - taobh Gaelach agus taobh Béarla? 

Múinteoir: Yeah ceapaim go dtarlaíonn sé sin. 

Taighdeoir: An dóigh leat go mbíonn an pearsantacht céanna acu sa dhá theanga? 

Múinteoir: Is dócha braitheann sé mar má tá siad le grúpa amháin díreach ó thaobh 

cairde agus mar sin is dócha go mbíonn pearsantacht beagáinín difriúil ach ná mbeifeá 

ag plé le cúrsaí oibre nó cúrsaí gnó nó mar sin nó cúrsaí scoile níl sé chomh … cad é an 

focal a úsáidfidh mé … em … foirmeáilte. Ach ar an mhórchuid bheadh sé mar an 

gcéanna. 

Taighdeoir: An dóigh leat go mbíonn dhá thaobh ag daoine dátheangacha uaireanta? 

Múinteoir: Bíonn (go cinnte, guth láidir). Agus uaireanta feiceann tú roinnt de lucht na 

Gaeilge agus nuair a chasann siad ar an Ghaeilge go mbíonn siad … is dócha ó thaobh 

na rudaí traidisiúnta agus na nósanna traidisiúnta agus mar sin agus fiú an íomhá sean-

fhaiseanta den Ghaeilge agus den Ghaeltacht agus mar sin ach gur féidir leo a bheith go 

hiomlán difriúil ansin nuair atá siad ag plé leis an mBéarla. 

 

D’aontaigh cuid de na múinteoirí go bhféadfadh dhá aitheantas a bheith ag duine 

dátheangach. Dar leo, braitheann an t-aitheantas ar an ndéagóir féin, ar phearsantacht an 

déagóra, ar mheon an déagóra is ar theanga dhúchasach an déagóra. Léirigh siad nach 

gceapann siad féin go mbíonn an t-aitheantas céanna ag gach dalta dátheangach mar go 

mbíonn caidrimh éagsúla ag gach dalta lena dteangacha. Mar a dúirt múinteoir amháin, “Tá 
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an-chuid boscaí difriúla do na daoine san. Níl sé chomh simplí agus … braitheann sé. 

Braitheann sé go huile is go hiomlán ar an gclann”. Dúirt triúr múinteoir go bhfuil dhá 

aitheantas ag na daltaí T2 a labhraíonn Béarla sa bhaile lena dtuismitheoirí mar go mbaineann 

an Ghaeilge le saol na scoile agus baineann an Béarla lena saoil lasmuigh den scoil, mar 

shampla, “Cuid acu yeah yeah. Saghas Gaoluinn sa scoil seo then nuair a théann siad amach 

an geata thar n-ais go dtí an saol lán Bhéarla, go bhfuil an dá thaobh ann … Cinnte tá an dá 

ghrúpa sa scoil … An baile an rud is mó”. Tá an t-eolas a bhailigh mé ó na daltaí ag aontú 

leis an méid a dúirt na múinteoirí seo. Mar a luaigh mé níos luaithe, mheas na daltaí T2 a 

d’fhreastail ar bhunscoileanna Béarla agus ar Ghaelscoil go raibh dhá aitheantas acu a bhain 

leis an dá theanga. Is suimiúil gur mheas múinteoir amháin go mbíonn aitheantas Gaelach na 

ndaltaí le feiscint go soiléir agus iad ar scoil agus go mbíonn a gcuid aitheantais Béarla á lorg 

aici agus í sa rang Béarla leo, “Sin deacair domsa mar tá mise ag lorg an taobh Béarla … 

Cíonn mise go bhfuil an Ghaoluinn an príomh-rud atá acu so I have to push that aside chun 

an Béarla a lorg”. Is suimiúil gur mheas an múinteoir seo gurb é an taobh Gaelach an t-

aitheantas is láidre atá ag na daltaí dátheangacha agus iad ar scoil.  

 

Ar an mórchuid, cheap na múinteoirí go mbíonn tuiscint éigin ag na daltaí ar a gcuid 

aitheantais mar Ghaeilgeoirí is mar dhaoine óga dátheangacha agus iad ag fágaint na scoile: 

 

Sílim agus iad ag fágáil, seo an slat tomhais, agus iad ag fágáil na scoile go n-airíonn 

siad bródúil as an scoil, go n-airíonn siad bródúil go ndearnadar na hábhair trí mheán na 

Gaeilge agus taobh istigh den limistéar uilig go bhfuilidear difriúil agus go bhfuil 

fochultúr láidir eatarthu. Sílim go gciallaíonn sé sin, go bhfuil identity, go bhfuil 

féiniúlacht láidir acu taobh istigh den ceantar iomlán, an dtuigeann tú? ... Tá an 

féiniúlacht fíor thábhachtach dóibh, go mór mhór agus iad ag dul amach sa domhan 

mór … Sílim ar cúl a gcinn go n-airíonn siad go bhfuilidear difriúil, go bhfuil cosán 

b’fhéidir níos deacra tógtha acu ach go mbeidh níos mó tairbhe as dóibh féin mar 

dhaoine. 

 

 Conclúid 

Léiríonn an méid thuas  go mbíonn ar dhaoine óga dátheangacha déileáil le dhá theanga agus 

dhá chultúr. Cuireann torthaí an staidéir seo in iúl nach mar an gcéanna a mhothaíonn gach 

dalta faoin a gcuid aitheantais mar dhéagóirí dátheangacha. Is léir go mbíonn tionchar ag 

teanga labhartha an bhaile, na bunscoile agus an cheantair ina tógadh iad ar mheonta dhaoine 

óga. Tugann an t-eolas a bailíodh ó na rannpháirtithe le tuiscint gur féidir le déagóirí 

dátheangacha príomhaitheantas, dhá aitheantas nó comhaitheantas a chruthú dóibh féin. 
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Taispéanann na torthaí go mothaíonn formhór na ndaltaí go n-éiríonn leo comhaitheantas a 

thógáil dóibh féin a nascann an dá theanga agus an dá chultúr le chéile go héifeachtach.  

7.3.4 Conclúid 

Soláthraíonn torthaí na roinne seo cuntas ar mheonta na ndaltaí dátheangacha i leith a gcuid 

aitheantais. Léiríonn an t-eolas a bailíodh i scoil an staidéir cháis go mothaíonn na daltaí T3 

ar fad (daltaí a tógadh le Gaeilge agus le Béarla agus a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta) 

agus na daltaí T2 (a tógadh le Béarla agus a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta) go n-

éiríonn leo an dá theanga, an dá chultúr agus an dá pháirt dá saoil a thabhairt le chéile i 

gcomhaitheantas amháin. Taispeánann torthaí an cheistneora náisiúnta go bhfuil daltaí na 

nGaelscolaíochta idir dhá chomhairle faoi haitheantais iolracha an duine dátheangaigh. Chuir 

38% de rannpháirtithe an cheistneora in iúl go gceapann siad go bhfuil dhá aitheantas ag 

daoine dátheangacha ach cheap 36% nach bhfuil dhá aitheantas ag duine dátheangach. 

Tacaíonn na torthaí seo leis an eolas a bailíodh i scoil an staidéir cháis mar léiríonn siad go 

mbíonn meonta éagsúla ag déagóirí na nGaelscolaíochta i leith a gcuid aitheantais mar 

dhaoine dátheangacha. Tugann an t-eolas a bailíodh i scoil an staidéir cháis le tuiscint go 

measann déagóirí a thógtar i dteaghlaigh lán-Ghaeilge (daltaí T1) go bhfuil príomhaitheantas 

acu mar dhaoine dátheangacha; gur Gaeilgeoirí is ea iad go bhfuil Béarla acu. Ceapann 

déagóirí a thógtar i dteaghlaigh lán-Bhéarla (daltaí T2 a d’fhreastail ar bhunscoileanna Béarla 

agus ar Ghaelscoil) go bhfuil dhá aitheantas acu a bhaineann leis an dá theanga agus go bhfuil 

deighilt idir a saol scoile agus a saol pearsanta. Ach cé go bhfuil éagsúlachtaí ann, 

tuairiscíonn na déagóirí dátheangacha go léir nach bhfuil teannas nó coimhlint idir an dá 

pháirt dá saoil mar go mbaineann an dá theanga lena saoil laethúil mar Éireannaigh óga 

dátheangacha i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois. Is breacdhaoine iad sa Bhreac-Ghaeltacht 

agus tá siad ar a gcompord leis an aitheantas seo.    

 

7.4 Conclúid 

Tarraingíonn scéalta na ndaltaí dátheangacha chomh maith lena dtuismitheoirí is a múinteoirí 

pictiúr de shaol an déagóra dátheangacha i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois. Léiríonn 

torthaí an staidéir go dtógann na déagóirí a gcuid aitheantais go sóisialta. Taispeánann an 

staidéar nádúr solúbtha, sealadach is iolrach an aitheantais mar gur féidir le haitheantais 

déagóirí dátheangacha athrú thar ama agus go mbíonn siad ag brath ar suíomh, comhluadar 

agus ar aois an dalta. Cruthaíonn na rannpháirtithe déagóirí aonteangacha mar ghrúpa eile 

sóisialta atá éagsúil uathu féin agus iad ag déanamh sainmhíniú ar a gcuid aitheantais féin 
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mar dhéagóirí dátheangacha in Éirinn sa tsochaí comhaimseartha. Is léir ón taighde seo go 

mbaineann déagóirí dátheangacha úsáid as a dteangacha agus iad ag iarraidh a gcuid 

aitheantais a thógáil agus a chruthú. Dúirt tromlach ollmhór de na daltaí a ghlac páirt sa 

staidéar gur mhothaigh siad dearfach mar dhaoine dátheangacha. Chuir formhór de 

rannpháirtithe an staidéir in iúl go gceapann siad seo go bhfuil rud breise, difriúil agus 

speisialta acu nuair a deir déagóirí eile leo go bhfuil siad in éad leo.  

 

I gcás an staidéir seo, cuireann déagóirí na nGaelscolaíochta iad féin i gcontrárthacht le 

déagóirí na niar-bhunscoileanna Béarla. Léiríonn na déagóirí dhátheangacha seo feasacht 

agus aibíocht faoin a gcuid aitheantais mar dhaoine dátheangacha. D’aithin na daltaí buntáistí 

an dátheangachais agus buntáistí na Gaeilge mar a aithníonn an litríocht (Baker, 2008). Níor 

cheap dalta ar bith i scoil an staidéir cháis go raibh aon mhí-bhuntáiste ag baint leis an 

dátheangachas. Léiríonn torthaí an taighde gurb ionann teanga na Gaeilge dóibh agus seoid 

luachmhar a sholáthraíonn buntáistí, deiseanna is féidearthachtaí dóibh.  

 

Tógann agus athógann daoine óga a n-aitheantais ag pointí éagsúla le linn na hógántachta. 

Tugann an t-eolas seo le tuiscint go mbíonn níos mó ná meon an déagóra i leith a dteangacha 

i gceist le rogha teanga. Roghnaíonn na déagóirí dátheangacha an teanga ag brath ar a 

gcomhchainteoirí. Measann na déagóirí gurb é an gníomh a bhíonn cainteoirí dátheangacha 

ag iarraidh a bhaint amach ná go n-aithnítear iad mar Ghaeilgeoirí agus mar bhaill de phobal 

na Gaeltachta. Casann siad ar theanga na Gaeilge in ionad teanga an Bhéarla chun an t-

aitheantas seo a bhaint amach dóibh féin ag ócáidí agus i suíomhanna poiblí ina bhfuil siad i 

gcomhluadar Béarlóirí. Tacaíonn torthaí an staidéir seo leis an litríocht a deir go gcruthaíonn 

daoine a gcuid aitheantais nuair a dhéanann siad cinneadh laistigh dá gcomhthéacsanna 

sóisialta (Pavlenko & Blackledge, 2004) agus go gcuireann daoine taispeántas is cur i láthair 

ar siúl ag brath ar an gcomhthéacs (Gibbons & Ramirez, 2004; Goffman, 1959).  

 

Tacaíonn torthaí an taighde leis an méid a dúirt Nic Eoin (2011) gur gníomh aitheantais í an 

Ghaeilge. Is léir gur thuig na rannpháirtithe an méid a bhí ar siúl acu nuair a chasadar ar an 

nGaeilge i suíomh agus ag ócáidí áirithe cé go mbíodh sé de nós acu Béarla a labhairt 

eatarthu féin sa cheantar Gaeltachta. Gníomh aitheantais ba ea é. Ba léir go raibh áthas agus 

bród ar fhormhór na ndaltaí dátheangacha go raibh siad ‘difriúil’ ó dhaoine eile agus gurb í an 

teanga a scar iad agus a lig dóibh seasamh amach ó dhaoine eile. Dúirt formhór na gcainteoirí 

dúchasacha (T1) nach gcuireann sé isteach orthu ach go mbíonn bród orthu nuair a labhraíonn 
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a dtuismitheoirí leo as Gaeilge sa Ghalltacht ach dúirt cainteoir dúchasach amháin (T1) go 

mbraitheann siad mí-chompordach nuair a chloiseann daoine eile í ag labhairt as Gaeilge. 

Thug na torthaí tuiscint níos doimhne dúinn ar chastacht an dátheangachais agus na meonta 

éagsúla gur féidir le déagóirí dátheangacha a bheith acu ag ócáid amháin.  

 

Ba léir ón gceistneoir náisiúnta go mbíonn tionchar ag an suíomh ar mheonta na ndéagóirí 

dátheangacha mar go mothaíonn daltaí na scoileanna Gaeltachta i bhfad níos compordaí mar 

Ghaeilgeoirí ná mar a mhothaíonn daltaí na nGaelscoileanna sa Ghalltacht. Thaispeáin torthaí 

Gardner agus Lambert (1972) mar a thaispeánann torthaí an taighde seo go mbíonn déagóirí 

dátheangacha á mhealladh ag dhá theanga agus dhá chultúr atá éagsúil óna chéile. Tá 

cosúlacht idir an taighde seo agus an t-eolas a bhailigh Shenk (2008:222) ar chainteoirí óga 

Spáinnise sna Stáit Aontaithe a thaispeáin gur thóg na páistí dátheangacha a gcuid aitheantais 

i slite éagsúla mar gur bhog roinnt acu i dtreo an chultúir tromlaigh fé mar a d’fhan cuid acu 

dílis don gcultúr mionlach agus chruthaigh páistí eile aitheantas a bhain lena ndá theanga 

agus lena ndá chultúr. Tugann mo staidéar taighde le tuiscint go mbíonn meonta éagsúla ag 

Éireannaigh óga dátheangacha freisin i leith a gcuid aitheantais. Chuaigh formhór na 

ndéagóirí i scoil an staidéir cháis i dtreo a ndá ghrúpa teangeolaíoch agus chruthaigh siad 

“linguistic brokerage” (Shenk, 2008) a tharraing a taobh Gaelach is Béarla le chéile. 

Aithníonn an litríocht ar an dátheangachas agus ar an aitheantas go mothaíonn roinnt daoine 

dátheangacha go bhfuil níos mó ná aitheantas amháin acu toisc go labhraíonn siad dhá 

theanga (Koven, 2007; Le Page & Tabouret Keller, 1985; Mills, 2004; Pavlenko, 2006; 

Pavlenko & Blackledge, 2004; Prescher, 2007). Tá difríocht idir torthaí na dtaighdeoirí sin 

agus mo chuid taighde mar gur mheas tromlach mo rannpháirtithe go raibh comhaitheantas 

acu sa dhá theanga. Chuir tromlach na ndaltaí i scoil an staidéir cháis in iúl gur mhothaigh 

siad go raibh dhá theanga, dhá chultúr, dhá ghrúpa cairde agus dhá thaobh dá saoil acu ach ag 

deireadh an lae, tagann siad le chéile i gcomhaitheantas. Chuir rannpháirtithe an cheistneora 

náisiúnta in iúl go raibh siad idir dhá chomhairle faoi choincheap an aitheantais nuair a shíl 

38% dóibh go raibh dhá aitheantas acu, shíl 36% nach raibh dhá aitheantas acu agus ní raibh 

26% dóibh sásta aontú nó easaontú leis an tuairim seo. Ba é teorainn an cheistneora náisiúnta 

ná an easpa soiléireachta anseo.     

 

Mhínigh an ceathrar dalta T1 i scoil an staidéir cháis gur shíl siad gurb é an t-aon aitheantas a 

bhí acu ná aitheantas Gaelach. Dúirt na daltaí T3 a tógadh le Gaeilge agus le Béarla agus na 

daltaí T2 a tógadh le Béarla ach a d’fhreastail ar bhunscoileanna Gaeltachta gur tháinig an dá 
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theanga agus an dá pháirt dá saoil le chéile i gcomhaitheantas; aitheantas an duine 

dátheangaigh. Bhí difríocht le feiscint idir na daltaí T2 a d’fhreastail ar bhunscoileanna 

Gaeltachta agus na daltaí T2 a d’fhreastail ar Ghaelscoil agus ar bhunscoileanna Béarla. 

Thaispeáin na daltaí T2 a d’fhreastail ar bhunscoileanna Béarla agus ar Ghaelscoil go raibh 

deighilt idir an dá pháirt dá saoil; idir a saoil laistigh agus lasmuigh den scoil.     

 

Léiríonn torthaí an taighde gur féidir le daoine óga a gcuid aitheantais a athrú nuair a 

chuirtear iad i suíomh éagsúil ina labhraítear teanga éagsúil. Tacaíonn mo thorthaí leis an 

litríocht agus torthaí taighdeoirí eile a deir gur féidir le daoine dátheangacha aitheantas nua 

neamhspleách a chruthú dóibh féin; aitheantas a tharraingíonn an dá dhomhan lena 

mbaineann siad le chéile (Brubaker, 2004; Heller, 1994; Hill & Hill, 1986; Urciuoli, 1996). 

Dúirt formhór na ndaltaí nach gcoimeádann said a bhfíor aitheantais faoi cheilt. Léirigh 

agallaimh na múinteoirí gur choincheap leochaileach é an t-aitheantas a bhíonn ag athrú de 

shíor, go háirithe le linn blianta na hógántachta. Tá sé ráite go ndéanann páistí dátheangacha 

cinnidh laethúla faoi teanga ina ndéanann siad meastóireacht ar a gcomhchainteoirí maidir le 

hoilteacht teanga agus aitheantas (Blom & Gumperz 1972; Valdés 1982; Zentella 1981). Is 

léir go gcasann formhór na ndaltaí ar an leagan Béarla dá n-ainmneacha uaireanta nuair a 

cheapann siad nach bhfuil an cumas ag a gcomhchainteoirí a n-ainmneacha a rá i gceart agus 

ba léir go mbíonn roinnt daltaí dátheangacha idir dhá chomhairle faoin sloinne gur chóir 

dóibh a roghnú. Is léir go mbaineann siad triail as aitheantais éagsúla agus iad mar dhéagóirí 

agus go ndéanann cuid acu iarracht a gcuid aitheantais mar chainteoirí Ghaeilge a shéanadh 

os comhair an phobail ar feadh tamaill. Cuireann siad in iúl go bhfuil ócáidí ann ina 

mothaíonn déagóirí dátheangacha compordach agus sábháilte ag léiriú a gcuid aitheantais ach 

go mbíonn fonn orthu a gcuid aitheantais a chur faoi cheilt uaireanta. Léiríonn torthaí an 

taighde go mbíonn aitheantais an déagóra dátheangaigh faoi chaibidil de shíor is iad ag 

iarraidh aitheantais shóisialta agus pearsanta a shocrú dóibh féin.  

 

Maíonn Fennell (2004:28) nach mothaíonn cainteoirí dhúchasacha Gaeilge go bhfuil siad 

chomh maith le muintir na Galltachta, “If, as I have alluded, hundreds of years of its 

existence has penetrated our psyche and continues to draw us towards it, equally the 

hundreds of years of persecution and suffering linked with it have left their indelible mark on 

Irish-speakers in the Gaeltacht today”. Creidim go dtaispeánann an t-eolas a bailíodh ó na 

déagóirí dátheangacha a ghlac páirt i mo staidéar go mothaíonn siad dearfach mar 

Ghaeilgeoirí óga agus mar dhaoine dátheangacha. D’fhéadfá a rá fiú go measann siad go 
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bhfuil an lámh in uachtar acu ar Éireannaigh óga eile nach bhfuil líofa sa Ghaeilge. Tugann 

na déagóirí le tuiscint go bhfuil siad eolach faoi ról casta na teanga i stair throdach na tíre 

chomh maith leis an íomhá dhiúltach a bhíodh agus atá fós ag roinnt de mhuintir na 

Galltachta i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta. In ainneoin seo, níl aon cheist ann ach go 

lonnaíonn déagóirí dátheangacha i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois iad féin agus an pobal 

Gaelach i seasamh cumhachtach, tábhachtach agus údarásach. Aithníonn siad go bhfuil siad 

mar an gcéanna le déagóirí eile in an-chuid slite ach go mothaíonn siad go bhfuil siad difriúil 

uathu ag an am céanna.     

 

Cuirfidh mé conclúidí an taighde i láthair sa chéad chaibidil eile. Féachfaidh mé ar phríomh-

cheisteanna an taighde arís i gcomhthéacs na fianaise a cuireadh i láthair i gCaibidlí na 

dTorthaí (Caibidil 5, 6 agus 7). Déanfaidh mé cur síos ar phríomh-theachtaireachtaí na 

litríochta agus an staidéir seo agus léireoidh mé mo mholtaí do thaighde todhchaí. Aithneoidh 

mé teorainneacha an staidéir agus déanfaidh mé machnamh ar mo thuras taighde freisin. 
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Caibidil 8 

 

 

 

Conclúidí agus Moltaí 

 

 

 

Cuirim mo dhóchas ar snámh 

i mbáidín teangan 

faoi mar a leagfá naíonán 

i gcliabhán … 

 

ansan é a leagadh síos 

i measc na ngiolcach 

is coigeal na mban sí 

le taobh na habhann, 

féachaint n’fheadaraís 

cá dtabharfaidh an sruth é, 

féachaint, dála Mhaoise, 

an bhfóirfidh iníon Fhorainn? 

 

(Ní Dhomhnaill, 1991). 
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8.1 Réamhrá 

Déanann an chaibidil seo achoimre ar phríomhtheachtaireachtaí na litríochta agus an staidéir 

bunaithe ar an léirmheas a rinne mé ar an litríocht go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus ar 

an anailís a rinne mé ar an eolas a bailíodh ó dhaltaí, iar-scoláirí, tuismitheoirí agus 

múinteoirí. Baineann an chaibidil seo úsáid as na ceisteanna taighde chun cruth a chur ar 

chonclúidí agus moltaí an staidéir. Taispeántar go gcuireann an tráchtas seo leis an réimse 

taighde cé go gcuirtear teorainneacha an staidéir i láthair freisin. Tarraingítear conclúidí ón 

taighde, aithnítear impleachtaí níos leithne an taighde agus tugtar moltaí do thaighde 

todhchaí. Déanann mé machnamh ar mo thuras taighde féin mar thaighdeoir ó áit imeachta go 

ceann scríbe mo thurais.     

 

8.2  Torthaí agus Conclúidí 

Ba é cuspóir an taighde seo ná aghaidh a thabhairt ar an bpríomhcheist: Cad iad meonta 

déagóirí Éireannacha dátheangacha i leith teanga na Gaeilge agus cad iad a n-aitheantais 

mar Éireannaigh óga dátheangacha? Rinneadh iarracht an cheist chomh maith leis na fo-

cheisteanna seo a leanas a cuireadh i láthair i gCaibidil 1 agus 4, a fhreagairt: 

 

 Cad iad meonta, tuairimí, mothúcháin agus luachanna déagóirí dátheangacha 

comhaimseartha i leith na Gaeilge agus an dátheangachais? 

 Conas a dhéanann Éireannaigh óga dátheangacha idirbheartaíocht ar a gcuid 

aitheantais? 

-Conas a léiríonn siad agus a chuireann siad a gcuid aitheantais i gcéill i 

gcomhthéacsanna sóisialta éagsúla?  

 Conas a thógann siad a gcuid aitheantais dátheangacha?  

-Conas a fhorbraítear a gcuid aitheantais i gcleachtas? 

 Cad é an t-idirphlé idir baile, scoil, comhpháirtithe agus an tsochaí go ginearálta agus 

mothúcháin phearsanta na ndéagóirí i leith a gcuid aitheantais? 

 Cad é an caidreamh idir teanga agus cultúr? 

 

Cuireadh an t-eolas a bailíodh i láthair agus rinneadh anailís ar na torthaí i dtrí roinn 

idirghaolmhar mar a fheictear i gCaibidil 5, 6 agus 7. Baineadh leas as teidil caibidil na 

dtorthaí chun príomh-theachtaireachtaí na litríochta agus príomh-thorthaí an taighde a phlé: 

     

 “Ó Pheig Sayers go Gráinne Seoige”: An Óige, an Ghaeilge agus an Ghaeltacht 

 “Tá an Ghaeilge mar aitheantas do mhuintir na hÉireann … ár stampa a chur ar an 

saol” (An Ghaeilge, An tÉireannachas agus An Cultúr) 

 “Mar an gcéanna ach difriúil”: Déagóirí dátheangacha agus a gcuid aitheantais. 
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Ba é mo chuspóir mar thaighdeoir eolas a bhailiú faoin slí a mhothaíonn déagóirí 

dátheangacha mar Éireannaigh, mar dhaoine dátheangacha agus mar Ghaeilgeoirí. Pléann an 

chaibidil seo na torthaí a léiríodh i gCaibidil 5, 6 agus 7 de réir mar a fhreagraíonn siad 

ceisteanna an staidéir taighde.  

 

8.2.1 Príomh-theachtaireachtaí na Litríochta agus an Staidéir 

Rinne Caibidil a Dó cur síos ar choincheap an dátheangachais. Rinneadh iarracht ábhar casta 

an dátheangachais a shainmhíniú ach léiríodh nach éasca é seo a dhéanamh mar gur 

feiniméan conspóideach domhanda atá ann. Cuireadh in iúl go gclúdaíonn ábhar an 

dátheangachais réimse chumais an-leathan ón duine atá in ann cúpla focal a labhairt i dteanga 

eile go dtí an duine atá líofa sa dhá theanga. Thaispeáin an chaibidil seo go bhfuil cineálacha 

dátheangachais éagsúla ann agus go gcuirtear cláir oideachais dátheangaigh difriúla ar fáil do 

pháistí timpeall an domhain. Léiríodh gur ghá tuiscint a bheith ag duine ar stair chasta na 

Gaeilge agus a ról sa chóras oideachais i bPoblacht na hÉireann ón 19ú haois dhéag chun 

tuiscint cruinn a fháil ar ról agus stádas na teanga i sochaí na tíre thar na blianta. Léirigh an t-

athbhreithniú a rinneadh ar thaighde an dátheangachais in Éirinn go bhfuil ganntanas taighde 

ar fáil ar ábhar an aitheantais i gcomhthéacs an dátheangachais.   

 

Rinne Caibidil a Trí cur síos ar choincheap an aitheantais. Pléadh an t-aitheantas mar ábhar 

ann féin agus an ról lárnach a imríonn sé i saol an déagóra freisin. Baineadh úsáid as fráma 

soch-chultúrtha chun an t-aitheantas a phlé mar ábhar iolrach solúbtha a bhíonn ag athrú de 

shíor de linn saoil an duine. Baineadh úsáid as teoiricí Erikson (1964, 1968), Vygotsky 

(1978), Penuel agus Wertsch (1995), Holland et al. (1998) agus Wenger (1998) chun nádúr 

casta an aitheantais a phlé. Mhínigh an litríocht gur chomhartha aitheantais agus uirlis 

chultúrtha is ea teanga a bhaineann daoine úsáid as chun iad féin agus daoine eile a lonnú go 

sóisialta. Léiríodh go mbíonn níos mó ná aitheantas amháin ag gach duine daonna, go mbíonn 

siad á idirbheartú ag daoine le linn a saoil ar fad agus go bhfásann agus go bhforbraíonn 

aitheantas an duine i gcleachtas. Cuireadh in iúl go léiríonn an taighde idirnáisiúnta ar an 

aitheantas i gcomhthéacs an dátheangachais go mbraitheann an-chuid daoine dátheangacha 

go bhfuil níos mó ná aitheantas amháin acu agus go mbraitheann an t-aitheantas ar an teanga, 

ar an suíomh, ar an gcomhluadar, ar an gcomhthéacs agus ar mheon an duine féin. Tugadh le 

tuiscint go n-aithníonn an litríocht (Baker, 2006) gur deacair sainmhíniú a dhéanamh ar an 

dátheangachas toisc nach bhfanann teangacha an indibhidiúil go deo mar an gcéanna thar 
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tréimhse ama agus áite mar bíonn siad i gcónaí ag athrú. Taispeánadh gur fíor an ráiteas seo i 

leith an aitheantais freisin.    

 

Déanann an roinn seo achoimre ar thorthaí an staidéir a léiríodh i gCaibidil 5, 6 agus 7. Táim 

chun úsáid a bhaint as teoiric Wenger (1998) ar aitheantas i gcleachtas chun anailís a 

dhéanamh ar thorthaí an staidéir. Ceapaim go léiríonn an t-eolas a bailíodh ó na 

rannpháirtithe gur fíor an cur síos a dhéanann Wenger (1998:149) ar choincheap an 

aitheantas:  

 

 Identity as negotiated practice 

 Identity as community membership 

 Identity as learning trajectory 

 Identity as nexus of multimembership 

 Identity as a relation between the local and the global. 

 

Tacaíonn torthaí an staidéir seo le teoiric Wenger (1998) mar go sainmhíníonn déagóirí 

dátheangacha iad féin ón taithí atá acu trí pháirtíocht chomh maith leis na slite a réadaíonn 

siad iad féin, trí an rud atá comónta agus nach bhfuil comónta eatarthu féin agus daoine eile, 

ón áit ina raibh siad agus ón áit ina bhfuil siad ag dul, ó na slite a thugann siad a gcineálacha 

éagsúla de bhallraíocht chun réitigh in aitheantas amháin agus trí idirbheartaíocht a dhéanamh 

ar slite áitiúla muintearais de chnuasaigh níos leithne.    

 

 Cad iad meonta déagóirí Éireannacha dátheangacha i leith teanga na Gaeilge agus 

cad iad a n-aitheantais mar Éireannaigh óga dátheangacha? 

 

Tarraingíonn scéalta na ndaltaí dátheangacha chomh maith lena dtuismitheoirí is a múinteoirí 

pictiúr de shaol an déagóra dátheangacha i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois. Léiríonn 

torthaí an staidéir go dtógann na déagóirí a gcuid aitheantais go sóisialta. Is léir ón taighde 

seo go mbaineann déagóirí dátheangacha úsáid as a dteangacha agus iad ag iarraidh a gcuid 

aitheantais a thógáil agus a chruthú. Mothaíonn déagóirí Éireannacha dearfach faoi theanga 

na Gaeilge agus mar thoradh ar san, mothaíonn siad dearfach faoin a gcuid aitheantais mar 

dhaoine dátheangacha. Ceapann siad seo go bhfuil rud breise, difriúil agus speisialta acu agus 

go mbíonn déagóirí eile in éad leo. Tá ard-mheas acu ar an teanga agus braitheann siad go 

bhfuil an t-ádh leo go bhfuil siad líofa i dteanga dhúchas na tíre.   
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Mothaíonn an formhór acu go bhfuil go n-éiríonn leo comhaitheantas a chruthú ina bhfuil an 

dá theanga mar pháirt den aitheantas sin. Taispeánann torthaí Gardner agus Lambert (1972) 

mar a thaispeánann torthaí an taighde seo go mbíonn déagóirí dátheangacha á mhealladh ag 

dhá theanga agus dhá chultúr atá éagsúil óna chéile. Tugann mo staidéar taighde le tuiscint go 

mbíonn meonta éagsúla ag Éireannaigh óga dátheangacha freisin i leith a gcuid aitheantais. 

Chuaigh formhór na ndéagóirí a ghlac páirt sa staidéar cháis i dtreo a ndá ghrúpa 

teangeolaíochta agus chruthaigh siad “linguistic brokerage” (Shenk, 2008) a tharraing a taobh 

Gaelach is Béarla le chéile. Aithníonn an litríocht ar an dátheangachas agus ar an aitheantas 

go mothaíonn roinnt daoine dátheangacha go bhfuil níos mó ná aitheantas amháin acu toisc 

go labhraíonn siad dhá theanga (Koven, 2007; Le Page & Tabouret Keller, 1985; Mills, 2004; 

Pavlenko, 2006; Pavlenko & Blackledge, 2004; Prescher, 2007). Tá éagsúlachtaí le feiscint i 

measc meonta rannpháirtithe an staidéir seo i leith a gcuid aitheantais, áfach. Taispeánann na 

daltaí T2 a d’fhreastail ar bhunscoileanna Béarla agus ar Ghaelscoil go bhfuil deighilt idir an 

dá pháirt dá saoil; idir a saoil laistigh agus lasmuigh den scoil. Tugann na déagóirí T1 a 

tógadh le Gaeilge agus a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta le tuiscint gurb é an t-aon 

aitheantas atá acu ná aitheantas Gaelach. Cuireann tromlach na ndéagóirí dátheangacha (na 

daltaí T3 a tógadh le Gaeilge agus le Béarla agus a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta 

chomh maith leis na daltaí T2 a tógadh le Béarla agus a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta) 

in iúl go mothaíonn siad go bhfuil dhá theanga, dhá chultúr, dhá ghrúpa cairde agus dhá 

thaobh dá saoil acu ach ag deireadh an lae, níl ach aitheantas amháin acu; comhaitheantas - 

aitheantas an duine dátheangaigh. 

 

 Cad iad meonta, tuairimí, mothúcháin agus luachanna déagóirí dátheangacha 

comhaimseartha i leith na Gaeilge agus an dátheangachais? 

 

Léiríonn an litríocht go gceapann déagóirí dátheangacha comhaimseartha go bhfuil luach ag 

baint leis an dátheangachas agus le teanga na Gaeilge. Aithníonn siad na buntáistí a 

bhaineann leis an dátheangachas agus leis an Ghaeilge mar a aithníonn an litríocht (Baker, 

2008). Léiríonn torthaí an taighde gurb ionann teanga na Gaeilge dóibh agus seoid luachmhar 

a sholáthraíonn buntáistí, deiseanna is féidearthachtaí dóibh. Cuireann na déagóirí béim ar na 

buntáistí oideachasúla agus fostaíocht a mheasann siad atá ag an teanga. Is foinse bróid í an 

Ghaeilge dóibh agus tá siad buíoch go bhfuil sí acu. Measann siad go bhfuil rud faoi leith acu 

nach bhfuil ag gach déagóir eile i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois. Braitheann siad go 

gcuireann sí lena saoil i mórán slite agus nach bhféadfadh siad a saoil a shamhlú gan í toisc 
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go bhfuil sí mar chroí lár a saoil laethúil mar dhaltaí a fhreastalaíonn ar iar-bhunscoileanna 

lán-Ghaeilge. Feidhmíonn an Ghaeilge mar pháirt lárnach dá gcuid aitheantais mar 

Éireannaigh óga dátheangacha agus dá bharr san, léiríonn siad tuairimí láidre faoi 

Éireannaigh eile agus an meas nó an easpa measa a thugann siad do theanga dhúchas na tíre. 

Tugann an taighde seo le tuiscint nach nglacann roinnt daoine óga dátheangacha le gach aon 

duine a deir gur Éireannach is ea é/í. Tacaíonn torthaí an taighde leis an méid a dúirt Nic Eoin 

(2011) gur gníomh aitheantais í an Ghaeilge. Ba léir go raibh áthas agus bród ar fhormhór na 

ndaltaí dátheangacha go raibh siad ‘difriúil’ ó dhaoine eile agus gurb í an teanga a scar iad 

agus a lig dóibh seasamh amach ó dhaoine eile.  

 

 Conas a dhéanann Éireannaigh óga dátheangacha idirbheartaíocht ar a gcuid 

aitheantais? 

-Conas a léiríonn siad agus a chuireann siad a gcuid aitheantais i gcéill i 

gcomhthéacsanna sóisialta éagsúla?  

 

Tugann torthaí an staidéir tuiscint dúinn ar na slite a dhéanann Éireannaigh óga dátheangacha 

idirbheartaíocht ar a gcuid aitheantais sa 21ú haois. Roghnaíonn na déagóirí dátheangacha an 

teanga a labhróidh siad ag brath ar a gcomhchainteoirí. Tacaíonn torthaí an staidéir seo leis an 

litríocht a deir go gcruthaíonn daoine a gcuid aitheantais nuair a dhéanann siad cinneadh 

laistigh dá gcomhthéacsanna sóisialta (Pavlenko & Blackledge, 2004) agus go gcuireann 

daoine taispeántas is cur i láthair ar siúl ag brath ar an gcomhthéacs (Gibbons & Ramirez, 

2004; Goffman, 1959).  

 

Taispeántar gur féidir le daoine óga a gcuid aitheantais a athrú nuair a chuirtear iad i suíomh 

difriúil ina labhraítear teanga difriúil. Tacaíonn mo thorthaí leis an litríocht agus torthaí 

taighdeoirí eile a deir gur féidir le daoine dátheangacha aitheantas nua neamhspleách a 

chruthú dóibh féin; aitheantas a tharraingíonn an dá dhomhan lena mbaineann siad le chéile 

(Brubaker, 2004; Heller, 1994; Hill & Hill, 1986; Urciuoli, 1996). Léiríonn an staidéar gur 

choincheap leochaileach é an t-aitheantas a bhíonn ag athrú de shíor, go háirithe le linn 

blianta na hógántachta. Tá sé ráite go ndéanann páistí dátheangacha cinnidh laethúla faoi 

teanga ina ndéanann siad meastóireacht ar a gcomhchainteoirí maidir le hoilteacht teanga 

agus aitheantas (Blom & Gumperz 1972; Valdés 1982; Zentella, 1981). Ba léir go mbíonn 

roinnt daltaí dátheangacha idir dhá chomhairle faoin sloinne gur chóir dóibh a roghnú. Is léir 

go mbaineann siad triail as aitheantais éagsúla agus iad mar dhéagóirí agus go ndéanann cuid 

acu iarracht a gcuid aitheantais mar chainteoirí Ghaeilge a shéanadh os comhair an phobail ar 
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feadh tamaill. Cuireann siad in iúl go bhfuil ócáidí ann ina mothaíonn déagóirí dátheangacha 

compordach agus sábháilte ag léiriú a gcuid aitheantais ach go mbíonn fonn orthu a gcuid 

aitheantais a chur faoi cheilt uaireanta.  

 

Cuireann déagóirí a gcuid aitheantais i láthair nó i gcéill i gcomhthéacsanna sóisialta éagsúla. 

Aithníonn siad go gcuireann an Ghaeilge iad faoi sholas geal nuair a bhíonn siad i gcleachtais 

áirithe. De ghnáth mothaíonn siad ar a gcompord nuair a chaitear an solas orthu agus 

músclaíonn sé bród iontu mar Ghaeilgeoirí go bhfuil siad difriúil agus speisialta. Ach 

uaireanta eile bíonn siad ag iarraidh an solas geal seo a shéanadh agus cúlú i measc déagóirí 

eile. Cé go bhfuil siad bródúil as a gcuid aitheantais, ní maith leo nuair a tharraingíonn daoine 

eile aird orthu agus ar an teanga mar an rud a chruthaíonn deighilt eatarthu. Léiríonn torthaí 

an taighde go mbíonn aitheantais an déagóra dátheangaigh faoi chaibidil de shíor fé mar a 

bhíonn aitheantas gach aon duine daonna is iad ag iarraidh aitheantais shóisialta agus 

pearsanta a shocrú dóibh féin.  

 

 Conas a thógann siad a gcuid aitheantais dátheangacha?  

-Conas a fhorbraítear a gcuid aitheantais i gcleachtas? 

 

Tacaíonn torthaí an staidéir seo le teoiric Wenger (1998) go bhfásann ár n-aitheantais tríd an 

slí ina mairimid ó lá go lá, in ár bpáirtíocht agus ní hamháin sa mhéid a deirimid agus a 

cheapaimid fúinn féin. Léiríonn an taighde go mbaineann aitheantas le ballraíocht, páirtíocht 

agus muintearas. Tá déagóirí mar bhaill de ghrúpaí éagsúla agus cuireann siad aithne orthu 

féin trí pháirtíocht sna grúpaí seo. Bíonn aitheantas an déagóra dátheangaigh faoi chaibidil i 

bpobail chleachtais. Tugann páirtíocht leanúnach i gcleachtas tuiscint dóibh ar stair, 

gníomhaíochtaí agus teanga pobail agus baineann siad úsáid astu chun forbairt a dhéanamh ar 

a gcuid aitheantais féin. Tá an déagóir dátheangach mar pháirt den bpobal Gaelach agus tá 

cleachtas an ghrúpa mar pháirt d’aitheantas an déagóra. Tógann na déagóirí dátheangacha a 

gcuid aitheantais trí pháirt  a ghlacadh sa phobal Gaelach. Tuigeann siad a chéile agus conas 

déileáil lena chéile. Bíonn tionchar ag páirtíocht na ndéagóirí ar an slí a fhéachann siad ar an 

domhan agus ar a meonta i leith a gcuid aitheantais dátheangacha.  

 

Is léir go mbíonn éilimh dhifriúla ag cleachtais. Baineann Éireannaigh óga dátheangacha le 

níos mó ná pobal cleachtais amháin. Bíonn ar na déagóirí aitheantas a thógaint ina bhfuil siad 

in ann na gnéithe éagsúla ballraíochta a chur san áireamh. Múnlaíonn aitheantais agus an 

tírdhreach cleachtais a chéile. Mar san, bíonn tionchar ag an suíomh, an comhluadar agus an 
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comhthéacs ar na slite a thógann déagóirí a gcuid aitheantais dátheangacha. Bíonn aitheantais 

na ndéagóirí i gcleachtas i gcónaí mar idirghníomhú idir an saol áitiúil agus an saol 

domhanda.          

 

 Cad é an t-idirphlé idir baile, scoil, comhpháirtithe agus an tsochaí go ginearálta 

agus mothúcháin phearsanta na ndéagóirí i leith a gcuid aitheantais? 

 

Díríonn mo thorthaí ar shaoil na ndéagóirí dátheangacha agus conas mar a chomh-

chruthaítear aitheantais trí ghníomhaíochtaí na n-aisteoirí sa timpeallacht. Cruthaíonn agus 

athchruthaíonn na déagóirí aitheantais dóibh féin agus do dhaoine eile trí idirghníomhaíocht 

idir an duine féin agus an tsochaí ina ndírítear ar ghnéithe de scaradh agus difríochtaí. Tógtar 

grúpa eile sóisialta mar ghrúpa atá éagsúil uathu féin agus iad ag déanamh sainmhíniú ar a 

gcuid aitheantais féin mar dhéagóirí dátheangacha in Éirinn sa tsochaí comhaimseartha. 

Léiríonn torthaí an taighde go mbaintear úsáid as inscríbhinní ar nós an éide scoile chomh 

maith le héadaí pearsanta, cuma fhisiciúil agus canúint na ndéagóirí mar uirlisí chultúrtha 

agus mar shiombailí scartha. Baineann cuairteoirí na hIdirbhliana ó cheantair Ghalltachta 

úsáid as éadaí chun cur síos a dhéanamh ar an íomhá sean-fhaiseanta a bhíodh acu den 

Ghaeltacht agus de mhuintir na Gaeltachta sular bhfuair siad blas den áir agus den bpobal. Is 

léir nach raibh íomhá cruinn ag déagóirí na Gaeltachta nó ar dhéagóirí na Galltachta dá chéile 

sular chuir siad aithne ar a chéile. Léiríonn an t-eolas a bailíodh ó na daltaí gur ábhar 

neamhbhuan agus malartach é an t-aitheantas nach bhfuil socraithe agus a bhíonn de shíor ag 

athrú.  

 

Is léir gur uirlisí chultúrtha chumhachtacha iad éadaí agus smideadh i saol an déagóra sa 21ú 

haois. Baineann déagóirí na Galltachta úsáid as cúrsaí éadaigh agus smideadh chun déagóirí 

na Gaeltachta a lonnú mar dhaoine óga a bhí difriúil uathu féin. Tugann na daltaí Galltachta 

le tuiscint go bhfuil pearsantacht is aitheantas difriúil acu nuair a bhíonn siad sa bhaile i 

gcomhluadar a gcairde Galltachta ná mar a bhíonn acu sa cheantar Gaeltachta. Taispeánann 

torthaí an staidéir seo go bhfuil meon áirithe fós i measc an phobail nach gceanglaíonn an 

Ghaeilge, ceantar na Gaeltachta nó muintir na Gaeltachta le hairgead nó le saibhreas. 

Ardaíonn an staidéar seo an pointe tábhachtach gur choincheap sealadach, leanúnach é an t-

aitheantas a nochtann, a thógann agus a hathógann déagóirí dátheangacha in 

idirghníomhaíocht sóisialta. Taispeánann torthaí an taighde gur próiseas sóisialta é an t-

aitheantas. Léiríonn an taighde seo gurb ionann an éide scoile is an chanúint agus 
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comharthóir agus go bhfeidhmíonn éadaí na ndaltaí Gaeltachta mar fhórsa inscríbhinn ina 

saoil. Léiríonn ráitis na ndaltaí gur minic a fheidhmíonn na comharthóirí seo chun 

steiréitíopaí a chruthú agus a hathchruthú a bhuaileann in aghaidh aitheantais na ndaltaí a 

ghlac páirt sa staidéar. 

 

Léiríonn mo staidéar taighde go mbaineann teanga le suíomh tíreolaíochta ach go 

gceanglaíonn Éireannaigh óga dátheangacha canúintí na Gaeilge le suíomhanna uirbeacha 

agus tuaithe. Lonnaíonn daltaí na Gaeltachta aitheantas an chainteora ar a gcanúint. 

Taispeánann torthaí mo thaighde go gceapann déagóirí na Gaeltachta go bhfuil difríocht idir a 

gcuid Gaeilge agus an Ghaeilge a labhraíonn déagóirí na Galltachta. Dar leo, tá líofacht, blas 

agus saibhreas ag baint le Gaeilge na Gaeltachta. Léiríonn an taighde seo nach náire ach bród 

a mhothaíonn déagóirí na Gaeltachta in Éirinn sa 21ú haois as Gaeilge na Gaeltachta, Gaeilge 

a muintir agus a gcuid Gaeilge féin. Is léir ó ráitis na ndaltaí go ndéanann déagóirí catagóiriú 

agus breithiúnas ar dhéagóirí a bhaineann le grúpaí sóisialta atá éagsúil uathu féin. Baineann 

daltaí na Galltachta úsáid as suíomh na Gaeltachta chun pobal na Gaeilge go ginearálta a 

lonnú. Measann déagóirí na Gaeltachta agus na Galltachta go bhfuil aitheantas nua ag an 

Ghaeilge i sochaí comhaimseartha na hÉireann ach go bhfuil íomhá seanaimseartha fós ann 

de na Gaeltachtaí. Léiríonn torthaí an taighde nádúr solúbtha an aitheantais.  

 

 Cad é an caidreamh idir teanga agus cultúr? 

 

Taispeánann torthaí an taighde go measann déagóirí na nGaelscolaíochta go bhfuil dlúth-

cheangal idir teanga na Gaeilge agus cultúr na hÉireann. Baineann na daltaí úsáid as cultúr 

dhúchasach is stair throdach na hÉireann chun a gcuid aitheantais a shainmhíniú. Lonnaíonn 

roinnt mhaith de na daltaí Gaeltachta iad féin agus a gcomhscoláirí Ghaeltachta i ngrúpa 

sóisialta amháin agus lucht an Bhéarla i ngrúpa sóisialta eile. Léiríonn torthaí an taighde go 

measann déagóirí dátheangacha go bhfuil dlúth-cheangal idir an Ghaeilge agus cultúr na tíre, 

go bhfuil sí mar pháirt lárnach den gcultúr agus gur fiú an nasc seo a chaomhnú sa thodhchaí. 

Aithníonn déagóirí Éireannacha mar a aithníonn an litríocht (Cronin & Adair, 2002) go 

soláthraíonn lá mór cultúrtha ar nós Lá Fhéile Pádraig deis d’Éireannaigh sa bhaile agus go 

háirithe thar lear a gcuid aitheantais mar Éireannaigh a léiriú don bpobal.  

 

Léirítear freisin an bhéim a chuireann déagóirí ar ról an spóirt i gcruthú a gcuid aitheantais 

mar Éireannaigh óga dátheangacha. Is léir go mbíonn tionchar láidir ag an spórt is ag imreoirí 
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spórt ar mheonta na ndéagóirí i leith a gcuid aitheantais. Tacaíonn an ceangal seo idir spórt 

agus aitheantas le taighde a rinne taighdeoirí ar nós Bairner (2005), Cronin (1997; 1999) agus 

Sugden agus Bairner (1993). Is léir ón taighde seo go spreagann an Cumann Lúthchleas Gael 

déagóirí na Gaeltachta chun a bheith bródúil mar Éireannaigh fós sa 21ú haois. Baineann 

déagóirí i bPoblacht na hÉireann úsáid as an iománaíocht, an pheil Ghaelach chomh maith le 

teanga na Gaeilge chun a gcuid aitheantais mar Ghaeilgeoirí agus mar Éireannaigh a chur os 

comhair an phobail.  

 

Tugann na déagóirí le tuiscint go bhfuil siad eolach faoi ról casta na teanga i stair throdach na 

tíre chomh maith leis an íomhá dhiúltach a bhíodh agus atá fós ag roinnt de mhuintir na 

Galltachta i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta. In ainneoin seo, níl aon cheist ann ach go 

lonnaíonn déagóirí dátheangacha i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois iad féin agus an pobal 

Gaelach i seasamh cumhachtach, tábhachtach agus údarásach. Aithníonn siad go bhfuil siad 

mar an gcéanna le déagóirí eile in an-chuid slite ach go mothaíonn siad go bhfuil siad difriúil 

uathu ag an am céanna.     

 

Taispeánann an staidéar taighde seo go ndéanann déagóirí dátheangacha idirghabháil ar a 

gcuid aitheantais trí idirghníomhaíocht sóisialta agus teanga. Léiríonn siad a gcuid aitheantais 

tríd an cultúr agus taithí chultúrtha. Is léir ó thorthaí an staidéir seo go dtuigeann déagóirí 

dátheangacha go bhfuil tuairimí measctha ag Éireannaigh eile faoi theanga na Gaeilge agus 

fúthu mar Ghaeilgeoirí. Tugann siad le fios go lonnaíonn daoine iad i mbealaí difriúla ag 

brath ar an meon atá acu i leith na teanga. Cuireann an t-eolas a bailíodh ó na daltaí in iúl go 

dtugann siad cluas bodhar do na teachtaireachtaí diúltacha a fhaigheann siad de réir mar a 

éiríonn siad níos sine agus ní ligeann siad dóibh a gcuid aitheantais a mhúnlú. Tugann siad 

cluas éisteachta do na teachtaireachtaí dearfacha a fhaigheann siad ón bpobal ginearálta. Is 

léir go músclaíonn na hócáidí dearfacha seo bród agus áthas iontu ina mbraitheann siad go 

bhfuil rud breise, difriúil agus speisialta ag baint leo mar dhéagóirí toisc go bhfuil an 

Ghaeilge acu. Baineann siad úsáid as na teachtaireachtaí seo chun a gcuid aitheantais 

dátheangacha a mhúnlú. Soláthraíonn an tsochaí cleachtaí sóisialta áirithe dóibh ina mbíonn 

siad i gcumarsáid, i gcaidrimh agus in idirghníomhaíocht le daoine eile. Fíonn siad agus 

sníomhann siad a gcuid aitheantais le chéile bunaithe ar a bpáirtíocht i gcleachtais éagsúla atá 

mar pháirt de shochaí comhaimseartha na hÉireann.           

 



311 

 

8.3  Impleachtaí níos leithne agus Moltaí do Thaighde Todhchaí 

Cruthaíonn an staidéar seo gur fiú scrúdú a dhéanamh ar dhéagóirí dátheangacha in Éirinn 

mar go bhforbraítear an tuiscint atá againn ar a dtuairimí agus a meonta i leith na Gaeilge 

agus an dátheangachais chomh maith leis na slite a dhéanann siad idirbheartaíocht ar a gcuid 

aitheantais. Caitheann mo staidéar taighde solas ar mheonta dhéagóirí. Taispeánann an 

taighde seo go bhfuil ról lárnach ag teangacha déagóirí i gcruthú an aitheantais.   

 

Cuireann an staidéar seo béim ar ghuth an déagóra. I mo thuairim, léiríonn torthaí an staidéir 

gur fiú agus gur ghá dúinn mar thaighdeoirí éisteacht le guthanna déagóirí. Tá na daltaí a 

ghlac páirt sa taighde seo mar bhaill de ghrúpa mhionlaigh. Is minic a thuairiscítear go 

mothaíonn grúpaí mionlacha nach dtugtar cluas éisteachta dóibh. Aithníonn mo staidéar ní 

hamháin an tábhacht ach an luach a bhaineann le tús áite a thabhairt do ghuth an pháiste, go 

háirithe guth an pháiste mhionlaigh. Measaim go dtaispeánann torthaí an staidéir go bhfuil 

tuairimí láidre ag déagóirí nach n-aithníonn daoine fásta uaireanta. Tá déagóirí feasach faoi 

na slite a dhéanann siad féin idirbheartaíocht ar a gcuid aitheantais chomh maith leis na slite a 

lonnaíonn daoine eile iad mar dhéagóirí dátheangacha. Is léir ón méid a bhí le rá ag na daltaí 

gur féidir leo tuiscint agus léargas domhain a bheith acu ar chúrsaí an tsaoil, go ndéanann 

siad machnamh níos doimhne ar ábhair ná mar a shíltear agus go bhfuil an cumas acu a gcuid 

meonta, mothúcháin agus tuairimí a chur in iúl go láidir agus go soiléir.  

 

Creidim go dtarraingeodh staidéir ar mheonta agus cleachtais déagóirí dátheangacha i 

meascán de shuíomhanna dátheangacha pictiúir níos leithne agus níos saibhre d’oideachasóirí 

de na bealaí a dhéanann déagóirí na tíre idirbheartaíocht ar a gcuid aitheantais. Is gá 

cuimhneamh go bhfuil scoileanna lán-Ghaeilge suite i suíomhanna timpeall na tíre atá go 

hiomlán éagsúil óna chéile. Ní hamháin san ach ceapaim gur mhór an chabhair í do 

mhúinteoirí agus do lucht polasaithe dá ndéanfadh taighdeoirí staidéar ar mheonta déagóirí a 

fhreastalaíonn ar iar-bhunscoileanna Bhéarla i bPoblacht na hÉireann. Ba shuimiúil tuiscint a 

fháil ar an ról a ghlacann teanga na Gaeilge ina saoil agus féachaint ar na slite a 

shainmhíníonn siad iad féin agus daoine eile mar ‘Éireannaigh’.   

 

Cuirtear na moltaí seo a leanas i láthair maidir le taighde sa todhchaí a eascraíonn as an 

staidéar taighde seo:  



312 

 

-Is fráma oiriúnach anailíseach é teoiric soch-chultúrtha chun iniúchadh a dhéanamh ar 

aitheantais dhéagóirí dátheangacha.  

-Is mór an chabhair í úsáid a bhaint as modhanna measctha i dtaighde a dhíríonn ar dhéagóirí.   

-Ba chóir do thaighde guth an pháiste agus guthanna pobail mhionlaigh a chur chun cinn. 

-Ba chóir staidéar a dhéanamh ar aitheantas mar phróiseas sóisialta a thógtar i gcleachtas. 

-Is gá níos mó staidéir a dhéanamh ar aitheantais déagóirí dátheangacha in Éirinn sa 21ú 

haois. Dhéanfadh a leithéid de staidéar a thuilleadh iniúchadh ar na conclúidí a tharraing mé ó 

mo staidéar taighde agus thabharfadh siad tuiscint níos doimhne dúinn ar mheon an déagóra 

dátheangaigh i suíomhanna éagsúla timpeall na tíre.    

-Measaim gurbh fhiú staidéar a dhéanamh ar dhéagóirí sna suíomhanna seo a leanas; iar-

bhunscoileanna tuaithe sna Gaeltachtaí, iar-bhunscoileanna tuaithe sna Breac-Ghaeltachtaí, 

iar-bhunscoileanna uirbeacha lán-Ghaeilge sa Ghalltacht (Gaelscoileanna agus Aonaid lán-

Ghaeilge), iar-bhunscoileanna DEIS lán-Ghaeilge agus iar-bhunscoileanna uirbeacha agus 

tuaithe lán-Bhéarla. Léiríonn torthaí mo staidéir go mbíonn tionchar ag an suíomh agus an 

tírdhreach ar mheon an déagóra. Is gá an t-ábhar seo a fhiosrú.    

-Ba cheart staidéar a dhéanamh ar an ábhar céanna i dTuaisceart na hÉireann agus na torthaí a 

chur i gcomparáid lena chéile.  

 

Tá súil agam go dtaispeánann an tráchtas seo gur fiú a leithéid de staidéir a dhéanamh ar 

dhéagóirí Éireannacha na tíre. Táim dóchasach go n-aithneoidh taighdeoirí, oideachasóirí 

agus tuismitheoirí an tábhacht a bhaineann le teangacha i gcruthú aitheantais an déagóra.   

    

8.4  Tairbhe an Taighde seo don Réimse 

Creidim go gcuireann an taighde a chuirtear i láthair anseo lenár dtuiscint ar mheonta 

dhéagóirí Éireannacha sa 21ú haois. Tá guth na ndaltaí dátheangacha mar chroí lár an taighde 

seo. Caitheann tuairimí a dtuismitheoirí agus a múinteoirí níos mó solais ar mheonta agus ar 

mhothúcháin na ndaltaí. Cé go ndíríonn an staidéar ar iar-bhunscoil lán-Ghaeilge amháin, 

tarraingíonn an ceistneoir náisiúnta pictiúr níos leithne agus níos doimhne de dhéagóirí 

Éireannacha. Tugtar guth do ghuth an déagóra ar ábhair a bhaineann lena saoil. Thug na 

modhanna measctha bailiúcháin eolais deis dom líon mór tuairimí a bhailiú ó dhéagóirí na  

tíre sa cheistneoir náisiúnta chomh maith le eolas domhain pearsanta sna hagallaimh agus sa 

scríbhneoireacht phearsanta. Tacaíonn torthaí an taighde le gnéithe den litríocht ar a rinneadh 

athbhreithniú chun ról lárnach na teanga i gcruthú aitheantais an déagóra a léiriú.   
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Cuireann an taighde seo leis an réimse toisc gur bhailigh sé eolas luachmhar agus fiúntach 

faoi dhátheangachas agus aitheantas i bPoblacht na hÉireann sa 21ú haois ó dhéagóirí a 

fhreastalaíonn ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge na tíre. Mar a luaigh mé i gCaibidil a Trí, 

tá ábhar an aitheantais i gcomhthéacs na Gaeilge á phlé níos minicí sa litríocht ó thosach na 

mílaoise, (Cronin, 2005; Kelly, 2002; Mac Mathúna et al., 2000; Mac Murchaidh, 2004; 

McCloskey, 2001; Nic Eoin, 2004; 2011; Nic Pháidín & Ó Cearnaigh, 2008; Ó Duibhir et al., 

2011). Le déanaí, tá taighdeoirí ag féachaint ar mheonta agus ar mhothúcháin dhaltaí na 

nGaelscolaíochta i leith na Gaeilge, (m.sh. Kennedy, 2012; Nic Ghiolla Phádraig, 2001; Ní 

Chasaide & Regan, 2010; Ó Duibhir, 2009/2010a/2011). Cuireann an staidéar seo le réimse 

an taighde mar dírítear ar mheonta dhéagóirí dhátheangacha na tíre. Tá na déagóirí mar chroí 

lár an staidéir seo. Bailíodh eolas ó dhaltaí a fhreastalaíonn ar iar-bhunscoileanna lán-

Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann idir scoileanna Ghaeltachta agus Gaelscoileanna. Cé gur 

cuireadh agallamh ar mhúinteoirí agus ar thuismitheoirí, ba iad meonta agus aitheantais na 

ndaltaí a bhí mar ábhar cainte na n-agallamh. Bailíodh eolas ó réimse leathan rannpháirtithe 

sa staidéar seo; daltaí, iar-scoláirí, múinteoirí agus tuismitheoirí. Ní hamháin san ach ghlac 

meascán de dhaltaí dátheangacha páirt sa staidéar freisin; daltaí Gaeltachta, Breac-

Ghaeltachta agus Galltachta a fhreastalaíonn ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge chomh 

maith le daltaí Galltachta a fhreastalaíonn ar iar-bhunscoileanna Bhéarla ach a chaith 

tréimhse in iar-bhunscoil Bhreac-Ghaeltachta. Creidim go láidir go gcaitheann mo staidéar 

taighde níos mó solais ar aitheantais déagóirí Éireannacha sa sochaí comhaimseartha.   

  

Cuireann an staidéar seo grianghraif ar fáil d’Éireannaigh óga dátheangacha ag pointe ama 

faoi leith ina saoil. Léiríonn an staidéar seo nádúr solúbtha, iolrach agus leochaileach an 

aitheantais. Is gá a aithint go n-athraíonn tuairimí, meonta agus mothúcháin daoine, go 

háirithe déagóirí, ar bhonn leanúnach de réir mar a athraíonn an tírdhreach. Measaim go n-

éiríonn le torthaí an staidéir pictiúr a tharraingt dúinn de dhéagóirí dátheangacha i bPoblacht 

na hÉireann ag tosach na 21ú haoise.  

 

8.5 Teorainneacha an Staidéir  

Is é príomhtheorainn an staidéir seo ná an easpa taighde atá ar fáil ar ábhar an aitheantais i 

gcomhthéacs an dátheangachais i bPoblacht na hÉireann. Tacaíonn mo thaighde le na 

conclúidí a chuirtear i láthair sa chaibidil seo ach is gá a thuilleadh staidéir a dhéanamh ar 

scála níos leithne chun iniúchadh a dhéanamh ar mheonta agus cleachtais déagóirí 
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dátheangacha i suíomhanna éagsúla ar fud na tíre idir iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus iar-

bhunscoileanna Ghalltachta. Measaim gur mhór an chabhair í dá mbeadh torthaí eile ar fáil ar 

an ábhar seo ina mbeadh cosúlachtaí agus éagsúlachtaí le feiscint idir na torthaí ionas go 

mbeadh tuiscint níos fearr agus níos doimhne againn ar mheon an déagóra dátheangaigh atá 

suite os ár gcomhair sa seomra ranga nó sa bhaile.  

 

Mhínigh agus phléigh mé mo ról mar thaighdeoir agus mar mhúinteoir i scoil an staidéir 

cháis le linn na tréimhse taighde i gCaibidil 4. Ba chúis buairt dom go labhródh na daltaí liom 

mar mhúinteoir sna hagallaimh agus go dtabharfadh siad na freagraí a cheap siad a bheadh 

uaim sa scríbhneoireacht phearsanta, sna hagallaimh agus san agallamh grúpa. Rinne mé gach 

iarracht dul i mbun cumarsáide le na daltaí, na hiar-scoláirí, na tuismitheoirí is na múinteoirí 

mar thaighdeoir seachas mar mhúinteoir nó mar chomhghleacaí le linn na tréimhse taighde 

ach is gá a aithint go raibh mo chaidrimh le na rannpháirtithe mar mhúinteoir mar pháirt den 

bpróiseas taighde. Shíl mé go raibh an baol ann go mbeadh mo ról mar mhúinteoir sa scoil 

mar theorainn sa staidéar agus mé ag cur tús le mo thuras taighde. Ach léiríodh dom go luath 

sa phróiseas nár chuir sé teorainn ar an staidéar ach a mhalairt ar fad mar táim lán cinnte gur 

chuir sé leis an staidéar. Cuireadh in iúl dom gur buntáiste é an caidreamh a bhí agam leis na 

rannpháirtithe mar go labhair siad liom go hoscailte agus go macánta. Braithim gur ghlacadar 

liom mar bhall dár bpobal cleachtais a bhí á staidéar agam. Bhí mé mar an taighdeoir 

Ollscoile agus ní an múinteoir scoile nuair a bhí mé i mbun cainte leo sna hagallaimh. 

D’iompar na rannpháirtithe iad féin i mbealaí nach raibh mé ag súil leo agus a bhí éagsúil ón 

ngnáth-aithne a bhí agam orthu mar dhaltaí, mar iar-scoláirí, mar thuismitheoirí agus mar mo 

chomhghleacaithe.    

 

Is é teorainn eile ná gurb í scoil an staidéar cáis príomh-shuíomh an taighde. B’é iar-

bhunscoil lán-Ghaeilge i gceantar Breac-Ghaeltachta i bPoblacht na hÉireann príomh-fhoinse 

an eolais a bhailigh mé. Cé go raibh mé amhrasach ar dtús nach mbeinn in ann ginearálú a 

dhéanamh ar thorthaí an taighde, measaim gur thug torthaí an cheistneora náisiúnta an deis 

dom nasc a dhéanamh idir meonta daltaí in iar-bhunscoil Ghaeltachta amháin agus meonta 

daltaí in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge na tíre. Creidim anois gur éirigh liom pictiúr 

leathan a tharraingt de mheonta daoine óga dátheangacha i bPoblacht na hÉireann. Lig an 

ceistneoir dom cosúlachtaí, éagsúlachtaí agus pátrúin a aimsiú idir freagraí na ndaltaí i scoil 

an staidéir cháis agus freagraí na ndaltaí i scoileanna lán-Ghaeilge na tíre. Dá bharr san, 
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measaim gur féidir liom ginearálú a dhéanamh ar thorthaí mo staidéir agus a chruthú go 

bhfuil siad bailí.  

 

8.6 Machnamh ar mo Thuras Taighde 

Chuir an staidéar taighde seo mé ar thuras fada spreagúil a chuir mé ar chúrsa áirithe ach ina 

raibh bealaí éagsúla ar fáil. Cé gur mhothaigh mé beagáinín caillte ag babhtaí áirithe, d’éirigh 

liom mo bhád a stiúradh thar n-ais sa threo ceart i gcónaí. Ba olc an ghaoth a shéid uaireanta 

agus ba mhinic go raibh orm mo thuras agus cúrsa mo thurais a cheistiú. Ach d’fhill mé ar 

mo léarscáil ag na hócáidí sin chun mé a chur thar n-ais ar an mbealach ceart chun mo cheann 

scríbe a bhaint amach. Bhuail droch-aimsir mé le linn mo thurais agus d’éirigh an fharraige 

gharbh mí-shocair ag pointí áirithe nuair a mheas mé nach raibh go leor taithí agam mar 

bhádóir chun an turas a stiúradh. Mhothaigh mé go raibh an taoide i mo choinne uair nó dhó 

agus go raibh mo bhád i mbaol dul faoi huisce. Ach d’éirigh liom mé féin agus mo bhád a 

tharraingt amach agus filleadh ar an bhfarraige shéimh shíochánta arís le lámh cúnta ó 

bhádóirí eile anois is arís dár ndóigh.  

 

Ag féachaint siar anois ar mo thuras, b’fhiú gach casadh mar d’fhoghlaim mé mo cheird. 

Cheistigh an turas mé agus cheistigh mé an turas freisin. Tuigim anois gur ghá duit do chuid 

ama a thógaint agus tú ag tabhairt aghaidh ar a leithéid de thuras dúshlánach. Ní hamháin gur 

chuir mé aithne ar na paisinéirí a tháinig ar an turas liom ach chuir mé aithne orm freisin. 

Bhraith an turas mall uaireanta mar gur roghnaigh mé cúrsa fada ionas go bhfeicfidh mé gach 

radharc a bhí le feiscint. Bhí orm teacht i dtír cúpla babhta chun ath-bhreoslú ach thug mé 

faoin turas arís le spreagadh agus dóchas mar go raibh mé in ann mo cheann scríbe a fheiscint 

agus thuig mé gurbh fhiú an turas. 

 

Lean mé treoracha bádóirí eile a thug aghaidh ar thurais eile cosúil liom féin cé nach raibh an 

ceann scríbe nó an cúrsa cheana céanna acu. Bhí orm mo bhealach féin a aimsiú agus meas a 

bheith agam fós ar chumhacht agus láidreacht na farraige. Chuir mé sláinte agus sábháilteacht 

na bpaisinéirí chun tosaigh i gcónaí. Thug mé cluas éisteachta dóibh le linn an turais agus lig 

mé dóibh mo shúil a bhogadh ón léarscáil a leag mé amach don turas sular thug mé aghaidh 

ar an bhfarraige. Bhí mé sásta an deis a thabhairt dóibh an cúrsa a athrú nuair a bhí fonn 

orthu. Ach thuig mé go raibh siad ag brath orm chun sinn a thógaint abhaile slán sábháilte. Ba 

léir dom ag deireadh an turais gur chuma leis na paisinéirí más i naomhóg nó ar chúrsáil só a 
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chuirtear iad chomh fada is a thugtar tús áite dóibh, nach gcuirtear iad i mbaol agus go 

ndéantar gach iarracht iad a choimeád slán sábháilte ó thosach deiridh an turais.     

 

Cé gur dheas teacht i dtír ag deireadh an turais, tá blas na farraige faighte agam anois. 

Mhúscail an turas mo ghrá don bhfarraige agus tá súil agam go mbeidh neart deiseanna agam 

chun tabhairt faoi thurais a bheidh cosúil agus éagsúil ón gceann seo.  

 

8.7 Conclúid 

Táim dóchasach go gcuirfidh an staidéar seo leis an bhfeiniméan casta ach suimiúil seo. Tá 

súil agam go gcuirfeadh sé leis an réimse taighde agus go spreagfaidh sé taighdeoirí chun 

cluas éisteachta a thabhairt do ghuth an déagóra dátheangaigh in Éirinn sa 21ú haois.  

 

Is léir ó fhianaise an staidéir go bhfuil ard-mheas ag na daltaí iar-bhunscoile ar an teanga agus 

go mothaíonn siad go bhfuil seoid luachmhar ina seilbh acu a chuireann leo mar dhéagóirí 

agus lena gcuid aitheantais. Aithníonn siad go bhfuil dlúth-bhaint ag an teanga le cultúr na 

tíre agus go bhfuil stair chasta na Gaeilge in Éirinn mar pháirt dár gcuid aitheantais mar 

Éireannaigh. Léiríonn an taighde seo go bhfuil tuairimí láidre ag daltaí na nGaelscolaíochta 

faoin teanga agus go bhfuil go leor taithí shaoil acu, go háirithe na daltaí sinsearacha, agus 

iad fós ina ndéagóirí chun a bheith fíor bhródúil as an nGaeilge agus go bhfeidhmíonn sí mar 

pháirt lárnach dá gcuid aitheantais mar Éireannaigh óga dátheangacha.  

 

Cuirim mianta agus brionglóidí na ndaltaí ar snámh i mbáidín teanga anois. Nuair a thógtar 

guthanna na ndaltaí, na niar-scoláirí, na tuismitheoirí agus na múinteoirí san áireamh, creidim 

gur féidir linn a bheith dóchasach agus dearfach faoi thodhchaí na Gaeilge. Taispeánann 

torthaí mo staidéir taighde go bhfuil an teanga á chothú agus á chaomhnú cheana féin ag na 

daltaí agus go mbeidh sí slán sábháilte faoi chúram dhéagóirí Éireannacha na 21ú haoise.  

 

Cuirim mo dhóchas ar snámh i mbáinín teanga mar tá fhios agam go bhfuil an chéad ghlúin 

eile réidh agus lán shásta chun glacadh leis na maidí rámha agus leanúint leis an 

mbádóireacht.  
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Aguisín 1: An Dátheangachas agus Forbairt Cognaíoch is Teangeolaíochta 

Tá litríocht ar an dátheangachas ar fáil ó thús an fichiú céad. I dtosach, ba mhinic a d’áitigh an 

litríocht ar dhátheangachas agus ar fheidhmiú cognaíoch sna 1920aidí agus sna 1930aidí nach raibh 

daoine dátheangacha chomh maith le daoine aonteangacha. Léirítear an tuairim seo sa ‘Balance 

Theory’ (Cummins, 1981). Cuirtear dátheangachas in iúl trí íomhá de scála meáite, le teanga amháin 

ag méadú is an teanga eile ag fulaingt. Baineann Cummins (1981) úsáid as an íomhá de dhá bhalún 

teanga laistigh den cheann. Tá balún amháin líonta go maith ag duine aonteangach agus tá dhá bhalún 

leath-líonta ag an duine dátheangach. De réir mar a théann an dara balún teanga i méid, tagann laghdú 

ar an gcéad bhalún teanga. Glacann an teoiric seo leis an tuiscint nach bhfuil ach méid teoranta spáis 

ag an inchinn le haghaidh scileanna teanga agus go gcoimeádtar an chéad agus an dara teanga i réimsí 

éagsúla den inchinn. Glaonn Cummins (1980) ‘Separate Underlying Proficiency Model of 

Bilingualism’ar an smaoineamh seo. Léiríonn an tsamhail seo an dá theanga ag feidhmiú go 

haonarach gan aistriú agus le méid spáis teoranta do theangacha. Tá ciall áirithe ag baint leis ‘The 

Balance Theory’ toisc gur cosúil go mbíonn stóras éagsúil ag teastáil ó theangacha éagsúla. Mar san, 

d’fhéadfadh duine argóint a dhéanamh go bhféadfadh inniúlacht chognaíoch daoine dátheangacha a 

bheith thíos leis. Dar le taighdeoirí ar nós MacNamara (1966), cuireann teagasc sa dara theanga bac 

leis an gcumas teangeolaíochta sa chéad theanga agus ar an bhfeidhmiú cognaíoch san iomlán seachas 

iad a spreagadh.   

Bhíodh sé de nós ag an luath-thaighde íomhá dhiúltach a tharraingt den dátheangachas. Glaonn Baker 

(1988) ‘The Period of Detrimental Effects’ ar an tréimhse taighde seo. Dhírigh taighde le linn na 

tréimhse seo ar choincheap an ‘éirimiúlachta’. Cuireadh daoine dátheangacha agus daoine 

aonteangacha i gcomparáid lena chéile go tipiciúil ar a scóir IQ. Deir Lambert (1977) go dtugann 

tromlach an taighde a rinneadh le linn na tréimhse seo le fios go bhfuil tionchar díobhálach ag an 

dátheangachas ar fheidhmiú intleachta. Rinneadh argóint gur bheag iarracht a rinneadh chun fachtóir 

ar nós cúlra aicme sóisialta an tsampla a scrúdú. Ritheann an chéim seo isteach i dtréimhse eile, ‘The 

Period of Neutral Effects’mar a ghlaonn Baker (2006) ar an taighde a rinneadh sna 1940í agus sna 

1950í. Léirigh taighde le linn na tréimhse seo nach raibh tionchar sofheicthe ag an dátheangachas ar 

an intleacht. Thug taighdeoirí ar nós Arsenian (1937) agus Darcy (1953) le tuiscint nár fhág an 

dátheangachas rian ar fhás cognaíoch ach rinneadar trácht ar smacht mí-shásúil den dara theanga na 

ndaoine dátheangacha. De réir Baker (2006), chuir tréimhse na héifeachtaí neodracha béim ar 

lochtanna an taighde a rinneadh roimhe san.  

Thaispeáin an taighde ar an dátheangachas ó na 1960aidí íomhá níos dearfaí de thionchair an 

dátheangachais. Glaonn Baker (2006) ‘The Period of Additive Effects’ ar an tréimhse deireanach seo. 

Bunaíodh an tréimhse seo ar thorthaí (nach raibh mórán daoine ag súil le) ó iniúchadh Peal agus 

Lambert (1962) ar an dátheangachas i gCeanada. Rinne Peal agus Lambert taighde ar ghrúpaí daltaí 
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aonteangacha agus dátheangacha a bhí deich mbliana d’aois i sé scoil mheánaicmeach i Montreal, 

Ceanada. Rinneadh meaitseáil idir aicme eacnamaíoch-shóisialta, líofacht teanga, gráid scoile, gnéas 

agus aois na ndaltaí dátheangacha agus aonteangacha sna ngrúpaí scrúdaithe i scoileanna Fraincise i 

Montreal. Thugadar le fios gur bhain páistí dátheangacha Fraincis-Béarla scóir a bhí níos airde amach 

ná na páistí aonteangacha a meaisteáileadh leo i dtomhais intleachta ó bhéal agus neamhbhriathartha. 

Ní hamháin sin ach léiríonn na torthaí scrúdaithe go raibh struchtúr intleachta níos leithne agus níos 

solúbtha ag na daltaí dátheangacha sa smaointeoireacht, “French-English bilingual children in the 

Montreal setting scored significantly ahead of carefully matched monolinguals on both verbal and 

non-verbal measures of intelligence … bilinguals hds a more diversified structure of intelligence, as 

measured, and more flexibility in thought” (Lambert, i Hornby, 1977:16). Rinneadh an argóint go 

ndeachaigh forbairt chognaíoch daoine dátheangacha chun cinn de bharr a dtaithí dhéchultúrach. Cé 

go raibh na torthaí seo thar a bheith tábhachtach, caithfear a admháil gur cáineadh an sampla 

scrúdaithe toisc gur daoine dátheangacha cothroma ab ea na rannpháirtithe dátheangacha ar fad agus 

daoine aonteangacha ó chúlra meán-aicmeach ab ea na rannpháirtithe aonteangacha go léir. Dá 

dheasca san, níor glacadh leis gur sampla ionadaíoch é de dhaoine dátheangacha go ginearálta. In 

ainneoin an cháineadh seo, chuir staidéar Peal agus Lambert (1962) tús le ré nua taighde toisc gur 

tharraing sé aird ar thionchair dhearfacha an dátheangachais ar fheidhmiú cognaíoch. Dheimhnigh 

staidéir éagsúla timpeall an domhain ó staidéar Balkan (1970) san Eilbhéis go staidéar Ben-Zeev 

(1972) san Isiltír agus i Nua Eabhrac go léiríonn páistí dátheangacha buntáistí cinnte maidir le 

‘solúbthacht cognaíoch’, ‘cruthaitheacht’, nó ‘smaointeoireacht eisréimneach’ (Lambert, 1977). Sa 

chomhthéacs Éireannach, chuir Cummins (1978) daoine dátheangacha Gaeilge-Béarla faoi scrúdú 

agus fuair sé amach go raibh páistí dátheangacha céim chun tosaigh ar pháistí aonteangacha maidir le 

heolas metatheangeolaíochta.    

Ina dhiaidh sin, chuir Cummins (1981) teoiric eile den intinn dátheangach agus fás cognaíoch i láthair. 

I gcontrárthacht leis an gcoincheap de dhá theanga ag feidhmiú mar chomhmheas i gceathrúna 

smaointeoireachta an duine dátheangaigh, is smaoineamh eile é an ‘Think Tank’ atá ag Cummins. Is 

meafar é an ‘Think Tank’ den cheann ina mbíonn na scileanna intinne céanna agus saineolas i 

gceannas ar ghlacadh agus táirgeadh an dá theanga. Is páirt lárnach den samhail seo an coincheap 

‘Common Underlying Proficiency’ (C.U.P.). Is féidir an tsamhail seo a léiriú i bhfoirm dhá chnoc 

oighir (Baker, 2006). Tá an dá chnoc oighir, is é sin an dá theanga, difriúil go dromchlach i gcomhrá 

ar an taobh amuigh. Faoi bhun an dromchla áfach, feidhmíonn an dá theanga tríd an gcóras 

feidhmiúcháin lárnach céanna. Deir an modh seo nach bhfuil ach fréamh comhtháite 

smaointeoireachta amháin nuair atá dhá theanga nó níos mó ag duine agus go bhfuil an cumas ag 

daoine dhá theanga nó níos mó a stóráil. Mar san, tá gníomhaíocht cognaíoch láraithe and comhtháite 

trí mheán na Gaeilge nó Béarla. Chomh maith leis sin, cothaíonn an dá theanga forbairt an ‘Think 
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Tank’. D’fhéadfaí cur isteach ar fheidhmiú an ‘Think Tank’ dá gcuirfí brú ar pháistí feidhmiú i ndara 

teanga nach bhfuil mórán inniúlachta acu inti.   

Déanann Cummins forbairt ar choincheap an ‘Think Tank’ chun an ‘Think Tank Manager’ a 

hionchorprú. Is gá don mbainisteoir cigireacht agus monatóireacht a dhéanamh ar gach teanga, a 

bheith goilliúnach ag aistriú go dtí an teanga oiriúnach agus smacht a choimeád ar luach teanga is 

féidir leat a oscailt agus a dhúnadh chun an teanga chumarsáide a dhearbhú. Léiríonn an ‘Think Tank’ 

gur féidir le forbairt intleachta páiste a fheabhsú go cothrom ag baint úsáide as dhá teanga toisc go 

bhforbraíonn an dá theanga an ‘Tank’ céanna. Deir Cummins go bhfógraíonn forbairt an ‘Common 

Underlying Proficiency’ aistriú scileanna thar teangacha. Mar shampla, nuair a mhúintear scileann 

léitheoireacht an Bhéarla do pháiste, forbraítear cumas cognaíoch agus acadúil ina mbeidh tionchar 

dearfach aige ar fhorbairt na léitheoireachta sa Ghaeilge agus a mhalairt.   

Soláthraíonn an modh ‘Think Tank’ anailís luachmhar de choincheap an dátheangachais ach ní 

thógann sé smaointí teoiriciúla le déanaí san áireamh maidir le forbairt chognaíoch agus intleachta an 

dátheangachais. Teoiric amháin a dhéanann achoimre ar an gcaidreamh idir cognaíochas agus 

dátheangachas is ea an ‘Thresholds Theory’. Rinne Toukomaa agus Skutnabb-Kangas (1977) agus 

Cummins (1976) forbairt ar an teoiric seo i dtosach. Dar leo, mínítear an taighde ar chognaíochas agus 

ar dhátheangachas leis an íomhá de dhá thairseach. Is é an chéad tairseach an leibhéal gur féidir le 

páiste a bhaint amach chun iarmhairtí diúltacha an dátheangachais a sheachaint. Is é an dara tairseach 

an leibhéal atá ag teastáil chun buntáistí féidearthachta an dátheangachais a bhlas (Baker, 2006). Is 

féidir ‘The Thresholds Theory’ a shamhlú mar a bheadh tigh a mbeadh trí urlár ann (Baker, 2006). Tá 

na daoine dátheangacha teoranta go bhfuil leibhéal íseal inniúlachta sa dhá theanga agus is cosúil go 

mbíonn tionchair dhiúltacha ina gcónaí ar an urlár is ísle sa thigh. Mar san, d’fhéadfadh páiste nach 

bhfuil in ann déileáil le haon cheann den dá theanga ar scoil fulaingt go hoideachasúil. Tá daoine 

dátheangacha nach bhfuil chomh cothrom go bhfuil a n-inniúlacht in oiriúint dá n-aois i dteanga 

amháin ach bhfuil sa dara teanga ag cur fúthu ar an urlár i lár, mar shampla páiste nach bhfuil in ann 

feidhmiú ar scoil ach i gceann amháin den dá theanga. Ag an leibhéal seo ní cosúil go leanfaidh 

iarmhairtí dhearfacha ná diúltacha an dátheangachas. Tá na daoine dátheangacha cothroma go bhfuil 

cumas in oiriúint dá n-aois sa dhá teanga acu ar an urlár is airde agus is cosúil go mbeidh buntáistí 

cognaíocha dearfacha acu dá bhar sin. D’fhéadfadh duine dátheangach le cumas in oiriúint dá (h)aois 

sa dá theanga buntáiste cognaíoch a bheith acu ar dhaoine aonteangacha.  

Míníonn ‘The Thresholds Theory’ an chúis nach n-éiríonn go minic le páistí mionlacha a múintear an 

dara teanga dóibh, cumas oiriúnach sa dara theanga sin a bhaint amach. Caitheann sé solas freisin ar 

an gcúis go mbíonn moilliú sealadach i dtumoideachas luath agus déanach nuair a mhúintear an 

curaclam trí an dara teanga. Is í an fhadhb leis ‘The Thresholds Theory’ ná nach sainmhíníonn sé an 

leibhéal oilteachta sa theanga is gá do pháiste a bhaint amach chun éifeachtaí diúltacha an 
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dátheangachais a sheachaint agus chun buntáistí dearfacha an dátheangachais a bhaint amach (Baker, 

2006).      

Chruthaigh Cummins (1981) teoiric níos beaichte den dátheangachas a forbraíodh ón ‘Thresholds 

Theory’. Ghlaoigh sé an ‘An Hipitéis Idirspleáchais’ air. Tá an teoiric seo bunaithe ar an gcaidreamh 

idir dhá theanga an duine dátheangaigh, “To the extent that instruction in Lx is effective in promoting 

proficiency to Ly will occur provided there is adequate exposure to Ly (either in school or 

environment) and adequate motivation to learn Ly (Cummins, 1981:21). Tugann an teoiric seo le fios 

go bhfuil cumas dara teanga an pháiste ag brath go pointe áirithe ar an leibhéal inniúlacta a baineadh 

amach cheana féin sa chéad teanga (Baker, 2006). Thug Cummins cuntas ar dhá ghné d’inniúlacht 

teanga, ‘Bunscileanna Idirphearsanta Cumarsáide’ (B.I.C.S.) agus ‘Inniúlacht Chognaíoch agus 

Acadúil sa Teanga’ (C.A.L.P.). Tagraíonn B.I.C.S. do scileanna cumarsáide atá ag teastáil i ngnáth-

chomhthéacs laethúil. Is féidir iad a thomhas le scrúduithe foghraíochta agus líofachta. Tagraíonn 

C.A.L.P. don leibhéal teanga atá riachtanach i gcomhthéacs laghdaithe acadúil atá coimpléascach go 

cognaíoch. Bhain Cummins úsáid as múnlóg de chnoc oighir chun an deighilt idir B.I.C.S. agus 

C.A.L.P. a chur in iúl (Cummins, 1984). Tá na scileanna bunúsacha B.I.C.S.-foghraíocht, foclóir agus 

gramadach, a thagann chun cinn i ngnáth-shuímh idirphearsanta, os cionn an dromchla. Tá inniúlacht 

chognaíoch agus acadúil sa theanga (C.A.L.P.) ag teastáil chun teanga a láimhseáil i suíomhanna 

acadúla dí-chomhthéacsaithe faoin dromchla (Cummins, 1981:24).  

Léirítear inniúlacht sa dhátheangachas i bhfoirm cnoc oighir dúbailte. Tá difríochtaí sa dá theanga á 

nochtadh os cionn an dromchla agus tá C.A.L.P. comónta soiléir idir an dá theanga faoin dromchla. 

Taispeánann an cnoc oighir dúbailte go bhfuil roinnt mhaith idirspleáchais idir C.A.L.P. sa chéad agus 

sa dara teanga. Tugann an t-idirspleáchas teangeolaíochta le fios gur féidir le daltaí atá sa chóras 

tumoideachais scileanna léitheoireachta a aistriú ó theanga amháin go teanga eile gan aon fhadhb 

(Bernhardt agus Kamil, 1995). Is í an tuairim atá ag roinnt daoine ná go gcuireann an dátheangachas 

isteach ar fhorbairt an chéad teanga i measc daltaí atá sáite san tumoideachas. Ciallaíonn seo go bhfuil 

deighilt idir inniúlacht sa chéad teanga agus inniúlacht sa dara teanga. Glaonn Cummins (1981) 

‘Buninniúlacht Scartha’ (S.U.P.) ar an múnla seo. Ach tá múnla eile níos oiriúnaí ann ar a nglaotar 

‘Buninniúlacht Choitianta’ (C.U.P.). De réir na múnlóige seo, cuireann eispéireas sa chéad theanga 

agus sa dara teanga le forbairt teanga go ginearálta.  

Tá an chuma ar B.I.C.S. nach bhfuil an éileamh céanna cogneolaíochta agus forbartha á leanúint níos 

éasca ná C.A.L.P.  Deir Baker, “On average, it takes two years for a new immigrant to acquire Basic 

Interpersonal Communicative Skills in a second language, but five to eight years to achieve 

Cognitive/Academic Language Proficiency in that second language” (Baker, 2006:185). Forbraíonn 

an B.I.C.S. sa chéad agus sa dara teanga go neamhspleách ar a chéile ach dúshlánach go cogneolaíoch 

agus forbraíonn cumarsáid/teanga comhthéacs laghdaithe go hidirspleách. Tugann sé seo le tuiscint go 
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bhfuil an caidreamh idir an chéad agus an dara teanga fíor-thábhachtach toisc go mbraitheann an 

toradh sna tascanna acadúla dúshlánacha ar an gcaidreamh seo. Is gá cúlra an pháiste a chur san 

áireamh mar chomhchoibhneas le hinniúlacht teangeolaíochta. Is mór an chabhair í an taithí a bhíonn 

ag páistí i dtithe liteartha meán-aicme ar réimse leathan coincheapa, foclóireachta agus scileanna 

liteartha sa chéad theanga chun na scileanna céanna a bhaint amach sa dara theanga. Mar san is cosúil 

gur gá cumas acadúil agus scileanna cognaíocha a fhorbairt sa chéad theanga sula dtugtar aghaidh ar 

an dara theanga. Glaonn Cummins ‘Buninniúlacht Choitianta’ (2006) ar seo. Tugann Cummins le 

tuiscint gur féidir scileanna a athrú ó theanga go teanga. Nuair a dhéantar forbairt ar chumas 

cognaíoch agus acadúil i dteanga amháin, beidh tionchar dearfach ag an bhforbairt seo ar chumas an 

duine sa dara teanga. Mar san, d’fhéadfadh buntáistí dearfacha a bheith ann don duine a ghlacann 

páirt i gclár tumaidh. 

Ba mhinic a scrúdaíodh an nasc idir dátheangachas agus forbairt na hintleachta. Cuireadh scrúduithe 

I.Q. ar dhaoine chun a leibhéil éirimiúlachta a mheas. Scrúdaíodh ‘Convergent Thought’ sna 

scrúduithe seo. Ach is féidir leibhéil éirimiúlachta duine a mheas maidir le ‘Divergent Thought’. 

Baineann smaointeoireacht eisréimneach le scileanna cruthaitheacha, samhlaíochta agus oscailte. 

Léiríonn taighde idirnáisiúnta ar an ábhar seo go bhfuil daoine dátheangacha chun tosaigh ar dhaoine 

aonteangacha i scrúduithe smaointeoireachta ‘divergent’. Mar shampla, thaispeáin staidéar a rinne 

Scott (1973) i gCeanada gur éirigh níos fearr le daltaí dátheangacha ná daltaí aonteangacha. Is cosúil 

go raibh feasacht teangeolaíochta agus smaointeoireacht solúbtha níos fearr acu toisc go raibh bealach 

isteach acu chuig dhá chóras theanga. Ní hamháin san ach thug Lambert agus McNamara le fios gur 

bhain páistí dátheangacha Fraincis-Béarla scór níos fearr amach ná páistí aonteangacha ar 

chomharthaí éirimiúlachta ó bhéil agus neamh-bhriathra. Tacaíonn taighde Ianco-Worrall (1972) san 

Afraic Theas, Ben-Zeev (1976) san Isiltír agus i Nua Eabhrac, Lambert agus Tucker (1972) agus 

Cummins (1978) in Éirinn leis na torthaí seo.     

Rinneadh roinnt mhaith taighde ar an oideachas dátheangach sna 1920aidí agus sna 1930aidí agus 

léirigh an taighde go raibh droch-thionchar ag an saghas seo oideachais ar an bpáiste. Rinne Arsenian 

(1937) athbhreithniú ar 32 thionscnamh a rinneadh sna Stáit Aontaithe. Thaispeáin 60% na 

dtionscnamh go raibh droch-thionchar ag an dátheangachas ar phróiseas intleachtach an linbh, 

thaispeáin 30% na dtionscnamh go raibh mion-bhac intleachtach de dheasca an dátheangachais agus 

thaispeáin 10% na dtionscnamh nach raibh aon dhroch-thionchar ag an dátheangachas ar an leanbh. 

Ach ba mhór an méid lochtanna modheolaíochta a sonraíodh sa thaighde a rinneadh le linn na 

tréimhse seo. Ba léir go raibh mí-chothromaíocht maidir le gnéas, aois, cúlra oideachais agus stádas 

socheacnamaíoch na rannpháirtithe chomh maith le fadhbanna i dtaobh teanga na dtrialach agus 

éagsúlacht idir na múinteoirí is na háiseanna scoile. B’iomaí taighde a rinneadh sna 1960ídí ar 

aghaidh a thaispeáin go raibh dea-thionchar ag an oideachas dátheangach ar an bpáiste.     
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Léiríonn an taighde go bhfuil an-dhifríocht idir an tumoideachas agus an t-oideachas fo-thumaidh. 

Baintear úsáid as teanga amháin sa theagasc san oideachas fo-thumaidh agus is í aidhm an saghas seo 

oideachais teanga an pháiste a mhalartú le teanga an mhóraimh. Tagann na daltaí seo ó ghrúpaí 

mionlacha ina mbíonn stádas íseal ag an gcéad theanga. Tagann na daltaí sáite san oideachas tumaidh 

ón ngrúpa móraimh ina bhfuil ard-stádas ag a gcéad teanga. Is clár saibhrithe atá ann agus ní bhíonn 

an chéad theanga i mbaol. Cuireadh daltaí ón gcóras fo-thumaidh i gcomparáid le daltaí sa chóras 

tumaidh. Mar san, fuarthas torthaí diúltacha i leith an oideachais dhátheangaigh ag an am san.     

Léiríonn an litríocht ar fhorbairt cognaíoch is teangeolaíochta an dátheangachais gur tháinig athrú ar 

thorthaí taighde a rinneadh ar thionchar an dátheangachais ar fhorbairt an pháiste. Bhí géarghá le 

droch-thorthaí an luath-thaighde a rinneadh ar an dátheangachas agus ar an oideachas dátheangach le 

linn na 1920í agus na 1930í a cheistiú. Is léir go haithnítear tionchar dearfach an dátheangachais ar 

fhorbairt cognaíoch is teangeolaíochta an pháiste sa 21ú haois de bharr dea-thorthaí an taighde a 

rinneadh sna 1960í, sna 1970í agus ó shin.  

Rinneadh an-chuid taighde ar an dátheangachas agus ar an oideachas dátheangach go hidirnáisiúnta ó 

aimsir MacNamara ina tarraingíodh pictiúr dearfach den oideachas dátheangach agus den 

tumoideachas. I meitea-anailís de 63 staidéar a rinneadh ar dhaoine dátheangacha cothroma i 

gCeanada agus sna Stáit Aontaithe, fuair Adesope et al. (2010) amach go raibh tionchar dearfach i 

gcoitinne ag an dátheangachas ar raon toisí cognaíocha ar a n-áirítear feasacht meititheangach, 

feasacht meiteachognaíoch, réasúnaíocht theibí agus shiombalach, smacht na haire, agus réiteach 

fadhbanna.    
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Aguisín 2: Ceisteanna Agallamh na nDaltaí 

An Chlann 

1. Ar fhreastail tú ar bhunscoil Ghaeltachta, ar Ghaelscoil nó ar bhunscoil Bhéarla? 

2. Cén fáth gur fhreastail tú ar an scoil seo? Ar roghnaigh tú féin an scoil seo? 

3. An bhfuil sé tábhachtach dod’ thuismitheoirí go gcuirtear oideachas ort trí mheán na Gaeilge? 

Cén fáth an gceapfá? 

4. Dar leat féin, cad í do theanga dhúchais? 

5. An labhraíonn tú Gaeilge, Béarla nó an dá theanga sa bhaile? 

6. An bhfuil Gaeilge ag do thuismitheoirí? An cainteoirí dúchasacha iad? (Más Béarlóirí iad- An 

dtaitníonn Gaeilge leo?) 

7. Chomh fada leatsa de, cad is brí leis an dtéarma ‘cainteoir dúchasach’? 

 

An Scoil 

8. An molfá an scoil seo do dhéagóirí eile? Cad a mholfá faoin scoil? 

9. Chomh fada leatsa de, cén fáth go roghnaíonn daltaí agus tuismitheoirí an scoil seo? 

10. Dar leat, an réitíonn na daltaí a d’fhreastail ar bhunscoil Gaeltachta leis na daltaí a d’fhreastail 

ar Ghaelscoil agus ar bhunscoil Bhéarla? 

11. An gceapann tú go bhfuil an t-aitheantas céanna ag gach dalta? 

12. An dóigh leat go bhfuil aon difríocht idir Gaelscoil agus scoil Ghaeltachta? Cad é an 

difríocht? An gceapann tú go bhfuil an dearcadh céanna nó difriúil ag na daltaí i leith na 

Gaeilge?  

13. An síleann tú go bhfuil íomhá ardnósach ag baint le Gaelscoileanna? Cén fáth? 

14. An dóigh leat go bhfuil sé níos fearr oideachas a fháil trí mheán na Gaeilge ná Béarla? 

 

Mar Dhuine Dátheangach 

15.  Conas a mhothaíonn tú mar dhuine dátheangach? 

16.  An mbraitheann tú difriúil mar dhuine dátheangach? 

17.  An mbraitheann tú speisialta mar dhuine dátheangach? 

18.  Dar leat, an bhfuil buntáistí lena bheith i do dhuine dátheangach? Cad iad? 

19.  An gceapann tú gur chabhair í an Ghaeilge chun post a fháil? 

20.  An bhfuil mí-bhuntáistí lena bheith i do dhuine dátheangach? Cad iad? 

21.  An dóigh leat go mbeadh saol difriúil agat mar dhuine aonteangach? 

 

Mar Éireannach 

22.  Conas a bhraitheann tú mar Éireannach? 

23.  Cathain a bhraitheann tú mar fhíor-Éireannach? 

24.  Conas a aithnítear Éireannach? 

25.  Cad iad tréithe na nÉireannacha? 

26.  Cad iad na siombail nó suaitheantais a théann leis an dtír seo?  

27.  Conas atá Éireannaigh difriúil ó náisiúnaigh eile? Cad iad na difríochtaí? 

28.  Ar theastaigh uait riamh a bheith ó thír eile? Cén tír? Cén fáth? 

29.  An dóigh leat gur féidir le daoine a rá gur fíor Éireannaigh iad muna bhfuil Gaeilge acu? 

30.  Dar leat, cén fáth go mbíonn Éireannaigh sásta Gaeilge a labhairt agus iad thar lear seachas 

sa bhaile?  

31.  An síleann tú go bhfuil aitheantas difriúil ag Gaeilgeoirí is atá ag Éireannaigh eile? 
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Gaeilge/Béarla 

32.  An dtaitníonn Gaeilge leat? Cén fáth? 

33.  Dar leat, an dtaitníonn Gaeilge le déagóirí na tíre seo? 

34.  An measann tú go bhfuil sé ‘cool’ Gaeilge a labhairt sa lá atá inniu ann? 

35.  An gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach Gaeilge a fhoghlaim? Cén fáth? 

36.  Cad é do mheon faoi Ghaeilge agus Béarla a fhoghlaim?  

37.  An gceapann tú go bhfuil níos mó cosúlachtaí nó difríochtaí idir teanga na Gaeilge agus 

teanga an Bhéarla?  

38.  Cathain a labhraíonn tú as Gaeilge? Cathain a labhraíonn tú as Béarla? 

39.  An b’fhearr leat Gaeilge nó Béarla a labhairt? 

40.  Conas a mhothaíonn tú nuair a labhraíonn tú as Gaeilge/Béarla? An mbraitheann tú mar an 

gcéanna nó  difriúil sa dhá theanga?  

41.  An mbraitheann tú féin nuair a labhraíonn tú as Gaeilge nó as Béarla? 

42.  An smaoiníonn tú as Gaeilge nó as Béarla? 

43.  An mbraitheann sé níos nádúrtha duit Gaeilge nó Béarla a labhairt? 

44.  An mbraitheann tú aon difríocht nuair a athraíonn tú ó theanga amháin go teanga eile? 

45.  An gceapann tú go n-athraíonn do ghuth nuair a bhogann tú ó theanga amháin go teanga eile? 

46.  An mbraitheann tú aon difríocht ionat féin nuair a labhraíonn tú as Gaeilge sa Ghaeltacht 

agus nuair a labhraíonn tú as Gaeilge sa Ghalltacht? 

47.  An mbaineann sé leis an áit, na daoine nó meon an phobail? 

48.  An mbíonn bród ort nuair a labhraíonn tú as Gaeilge? 

49.  An dóigh leat go roghnaíonn tú an teanga ag brath ar an tslí a bhraitheann tú? Mar shampla, 

nuair a bhíonn fearg, brón nó áthas ort. 

50.  Cad a tharlaíonn nuair a bhíonn tú le grúpa cairde ar scoil agus sibh ag labhairt lena chéile as 

Gaeilge agus tagann cara eile thall go dtí an grúpa ag labhairt as Béarla? An athraíonn sibh 

teangacha? Cén fáth go n-athraíonn/nach athraíonn tú/sibh go Béarla? 

51.  An gceapann tú go bhfuil meas ar an nGaeilge ar scoil? Conas a léirítear/nach léirítear é? 

52.  An dóigh leat go bhfuil meon na ndaltaí i leith na Gaeilge fite fuaite leis an scoil? 

53.  An síleann tú go bhfuil difríocht idir meon na ndaltaí sinsearacha agus sóisearacha i leith na 

Gaeilge? Cén fáth? An dóigh leat go mbaineann sé le d’aois? 

54.  Dar leatsa, cén fáth go dteastaíonn ó dhaltaí freastal ar an scoil seo san Idirbhliain?  

55.  Cé hiad na daoine a labhrófá agus nach labhrófá Gaeilge le? 

56.  Cén áit a labhrófá agus nach labhrófá Gaeilge? 

 

Mar Ghaeilgeoir 

57.  Dá mbuailfeá le duine don chéad uair, an ndéarfá leo gur Ghaeilgeoir tú? 

58.  Cén saghas duine é/í ‘Gaeilgeoir’? 

59.  Conas a aithneofá Gaeilgeoir? Déan cur síos ar ghnáth-Ghaeilgeoir. 

60.  Cén íomhá atá ann do Ghaeilgeoir? 

61.  An gcuimhin leat ócáid faoi leith go raibh an-bhród ort mar Ghaeilgeoir? Cathain? Conas a 

bhraith tú? 

62.  An gcuimhin leat ócáid faoi leith uair amháin gur bhraith tú mí-chompordach ort mar 

Ghaeilgeoir? Cathain? Conas a bhraith tú? 

63.  An bhfuil sé deacair a bheith i do Ghaeilgeoir? Cad iad na deacrachtaí? 

64.  Dar leat, an mbíonn daoine dearfach nó diúltach leat nuair a fhaigheann siad amach gur 

Ghaeilgeoir tú? 

65.  An mbaineann tú triail as Gaeilge a labhairt le daoine nó an nglacann tú leis gur Béarla atá 

acu? 
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Íomhá na Gaeilge 

66.  Cad í íomhá na Gaeilge sna meáin chumarsáide?  

67.  An bhféachann tú ar TG4? Cad í do thuairim de TG4? Dar leat, an gcabhraíonn TG4 leis an 

Ghaeilge? 

68. An éisteann tú le Raidió na Gaeltachta? Cad í do thuairim den stáisiún? Dar leat, cén íomhá a 

chruthaíonn R na G den Ghaeilge? 

69.  Dar leat, an bhfuil aon duine cáiliúil a chuireann an Ghaeilge chun cinn? 

70.  An dóigh leat go bhfuil aitheantas nua ag an Ghaeilge? Conas a tharla san, an gceapann tú? 

71.  An measann tú go bhfuil aon difríocht idir Gaeilge na Gaeltachta agus Gaeilge na cathrach? 

Cad é an difríocht? Cén cheann is fearr leatsa? 

72.  An féidir leat duine a aithint ón Ghaeilge atá acu agus tú ag éisteacht leo? 

 

Rogha Teanga 

73.  Cén teanga a labhraíonn tú laistigh den scoil? Cén fáth go labhraíonn tú as Gaeilge/Béarla? 

74.  Cén teanga a labhraíonn tú lasmuigh den scoil? 

75.  Cén teanga a labhraíonn tú le do chuid cairde? 

76.  An mbíonn tú sásta Gaeilge a labhairt le daoine a cheapann tú go bhfuil níos mó  Gaeilge acu 

ná tú féin? 

77. An mbíonn tú sásta Gaeilge a labhairt le daoine nach bhfuil an méid céanna Gaeilge acu is tú 

féin? An gcasann tú ar an mBéarla riamh toisc nach bhfuil a gcuid Gaeilge chomh maith leat 

féin?  

78.  An síleann tú go bhfuil sé níos fearr droch-Ghaeilge a labhairt ná gan í a labhairt in aon chor?  

79.  Nuair a bhíonn tú i ngrúpa agus Gaeilge á labhairt agaibh agus tagann duine nó daoine eile 

thall chugaibh nach bhfuil Gaeilge acu, an gcasann sibh ar an mBéarla?  

80.  An mbíonn leisce ort casadh ar an mBéarla? An gcuireann sé fearg ort go mbíonn ort 

géilleadh do lucht an Bhéarla?  

81.  An mbaineann tú úsáid as do shloinne Gaeilge nó Béarla lasmuigh den scoil? Cén fáth? An 

dtaitníonn an dá cheann leat? 

82.  Dá mbeadh foirm oifigiúil á líonadh isteach agat, an gcuirfeá d’ainm as Gaeilge nó as 

Béarla? Cén fáth? 

83.  Dá mbeadh próifíl á líonadh isteach agat do rud éigin ar nós ‘Facebook’, an gcuirfeá d’ainm 

as Gaeilge nó as Béarla? Cén fáth? 

84.  An seolann tú téacsanna nó ríomhphoist as Gaeilge nó Béarla? 

85.  An mbraitheann tú ciontach nuair a labhraíonn tú as Béarla? An mbraitheann tú ciontach 

toisc go bhfuil Gaeilge agaibh? 

86.  Conas a bhraitheann tú nuair a labhraíonn duine leat go poiblí as Gaeilge?  

87.  An gcuimhin leat aon uair gur bhraith tú mí-chompordach? Cén fáth? Conas a bhraith tú? 

Cad a rinne tú? Ar bhraith tú mar san aon uair eile nár bhain le cúrsaí Gaeilge? 

88.  An dóigh leat go ndéanann daoine breithiúnais ort nuair a chloiseann siad tú ag labhairt as 

Gaeilge? An mbraitheann tú faoi bhrú nó difriúil? An gcuireann sé isteach ort? Cad a 

dhéanann tú?  

89.  Conas a bhraitheann tú nuair a labhraíonn do thuismitheoirí leat go poiblí as Gaeilge? An 

mbraitheann tú compordach/mí-chompordach? Cén fáth? Ar bhraith tú mar an gcéanna nó 

difriúil nuair a bhí tú níos óige? 

90.  Dar leat, cad é meon pobail na hÉireann i leith na Gaeilge? 

91.  An síleann tú go bhfuil meas ag muintir na hÉireann ar an Ghaeilge? 

92.  Cad é meon pobail na hÉireann i leith na Gaeltachta? 

93.  An dóigh leat go bhfuil íomhá sean-aimseartha nó nua-aimseartha ag an bpobal den 

Ghaeltacht? 

94.  An gceapann tú go bhfuil nasc idir an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann?  

95.  Conas a bhraitheann tú nuair a chloiseann tú ceol traidisiúnta na tíre seo nó nuair a fhéachann 

tú ar chluiche Chumann Lúthchleas Gael? 
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96.  Dá n-iarrfá ort labhairt go poiblí, cén teanga ina mbeadh níos mó muiníne agat asat féin? An 

mbraithfeá compordach ag labhairt as Gaeilge/Béarla?  

97.  Dá n-iarrfá ort píosa a scríobh, an scríobhfá é as Gaeilge nó Béarla? 

 

Aitheantas 

98.  An mbraitheann tú go bhfuil dhá aitheantas agat? 

99.  An mbraitheann tú go bhfuil dhá thaobh de do phearsantacht-an taobh Gaeilge agus an taobh 

Béarla? 

100. An mbraitheann tú faoi bhrú ceann amháin a roghnú? Cathain a bhraitheann tú faoi bhrú? 

101. An measann tú go sainmhíníonn an Ghaeilge tú mar dhuine? 

102. An dóigh leat go bhfuil fíor-aithne ag Béarlóirí ort?  

103. An mbraitheann tú go mbíonn ort do fhíor aitheantas a cheilt uaireanta? Cathain? 

104. Conas a bhraithfeá dá rachadh an Ghaeilge i léig? 

105. Conas a bhraithfeá dá gcuirfear cosc ort Gaeilge a labhairt? 

106. Conas a bhraithfeá dá gcuirfí deireadh le stádas na Gaeltachta? 
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Aguisín 3: Ceisteanna Agallamh: Daltaí na hIdirbhliana 

 

 
An Scoil 

1. Ar thaitin an scoil seo leat? Cad a thaitin leat? Mínigh.  

2. An raibh sé deacair duit dul i dtaithí ar an Ghaeilge? 

3. An dtaitníonn Gaeilge leat mar theanga agus mar ábhar scoile? 

4. An gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach Gaeilge a fhoghlaim? Cén fáth? 

5. An dóigh leat go bhfuil meas ar an Ghaeilge sa scoil seo? Conas a léirítear é? 

6. Cad í íomhá na Gaeilge i measc daltaí na scoile seo? 

7. Cad í íomhá na Gaeilge i measc na ndaltaí i do scoil sa bhaile? An dtaitníonn Gaeilge leo? 

8. Dar leat, cén íomhá atá ag déagóirí na tíre seo i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta? 

9. An bhfuil do chairde in éad leat gur tháinig tú anseo? Cén fáth? 

10.  An raibh dearcadh difriúil agat i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta sular tháinig tú go dtí an 

scoil seo? 

11.  Cén íomhá a bhí agat den Ghaeltacht sular tháinig tú anseo? An bhfuil sé difriúil nó mar an 

gcéanna ná mar a shamhlaigh tú?  

12.  Conas a mhothaíonn tú faoi na daltaí áitiúla sa scoil seo? An réitíonn tú leo? An raibh tú riamh in 

éad leo? Cén fáth? Mínigh. 

13.  Ar mhaith leat a bheith i do chónaí sa Ghaeltacht agus ag freastal ar scoil Ghaeltachta amach 

anseo?  

 

Gaeilge/Béarla 

14.  Conas a mhothaíonn tú nuair a labhraíonn tú as Gaeilge? Conas a mhothaíonn tú nuair a 

labhraíonn tú as Béarla? An mbraitheann tú mar an gcéanna nó difriúil sa dhá theanga?  

15. An mbraitheann tú aon difríocht ionat féin nuair a athraíonn ó theanga amháin go teanga eile? An 

gceapann tú go n-athraíonn do ghuth nuair a bhogann tú ó theanga amháin go teanga eile? 

16.  An mbraitheann tú aon difríocht anseo agus tú ag labhairt as Gaolainn i gcomparáid lena bheith 

sa bhaile? Cad é an difríocht? 

 

Mar Éireannach 

17.  Conas a bhraitheann tú mar Éireannach? 

18.  Cathain a bhraitheann tú mar fhíor Éireannach? 

19.  Cad iad tréithe na nÉireannacha? 

20.  Conas atá Éireannaigh difriúil ó náisiúnaigh eile? Cad iad na difríochtaí? 

21.  Ar theastaigh uait riamh a bheith ó thír eile? Cén tír? Cén fáth? 

22.  An dóigh leat gur féidir le daoine a rá gur fíor-Éireannaigh iad muna bhfuil Gaeilge acu? 

23.  Dar leat, cén fáth go mbíonn Éireannaigh sásta Gaeilge a labhairt agus iad thar lear seachas sa 

bhaile? 

24.  An dóigh leat go mbíonn náire nó éad ar dhaoine sa thír seo nach féidir leo Gaeilge a labhairt? 

25.  An síleann tú go bhfuil aitheantas difriúil ag Gaeilgeoirí is atá ag Éireannaigh eile? 

26.  An mbraitheann tú difriúil nó mar an gcéanna mar Éireannach ó a tháinig tú go dtí an Ghaeltacht? 

Conas? An mothaíonn tú níos Éireannaí? Mínigh. 

 

Íomhá na Gaeilge 

27.  Cén saghas duine é/í ‘Gaeilgeoir’? 

28.  Cén íomhá atá ann do Ghaeilgeoir? 

29.  An measann tú go bhfuil sé ‘cool’ Gaeilge a labhairt sa lá atá inniu ann? 

30.  Cad í íomhá na Gaeilge sna meáin chumarsáide?  
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31.  An bhféachann tú ar TG4? Cad í do thuairim de TG4? Dar leat, an gcabhraíonn TG4 leis an 

Ghaeilge? 

32. An éisteann tú le Raidió na Gaeltachta? Cad í do thuairim den stáisiún? Dar leat, cén íomhá a 

chruthaíonn R na G den Ghaeilge? 

33.  Dar leat, an bhfuil aon duine cáiliúil a chuireann an Ghaeilge chun cinn? Cé hiad? Conas a 

chuireann sé/sí an Ghaeilge chun cinn? 

34.  An dóigh leat go bhfuil aitheantas nua ag an Ghaeilge? Conas a tharla san, an gceapann tú? 

35.  Dar leat, cad é meon pobail na hÉireann i leith na Gaeilge?  

36.  Cad í do thuairim faoi Ghaeilge na Gaeltachta agus Gaeilge na cathrach? Cén cheann is fearr 

leatsa? 

37. An féidir leat duine a aithint ón Ghaeilge atá acu agus tú ag ésiteacht leo? 

38.  An dóigh leat go bhfuil buntáistí nó mí-bhuntáistí ag baint lena bheith i do dhuine dhátheangach? 

Cad iad? 

39.  An dóigh leat go bhfuil buntáistí nó mí-bhuntáistí ag baint lena bheith i do dhuine dátheangach? 

Cad iad? 

 

An Cultúr 

40.  Cén saghas ceoil a thaitníonn leat? An bhfuil suim agat sa cheol traidisiúnta/rap? Cad é an ceann 

is fearr leat? 

41.  An bhfuil suim agat i gcúrsaí spórt? An dtaitníonn an Cumann Lúthchleas 

Gael/rugbaí/sacar/cruicéad leat? Cad é an ceann is fearr leat? 

 

Aitheantas 

42.  An mbraitheann tú go bhfuil aitheantas difriúil agat anseo ná mar atá agat sa bhaile? An 

mbraitheann tú difriúil? 

43.  An dóigh leat go bhfuil pearsantacht difriúil agat anseo? 

44.  An mbraitheann tú go bhfuil dhá thaobh de do phearsantacht-an taobh Gaelach agus an taobh 

Béarla? An mbraitheann tú go bhfuil dhá shaol agat anois? 

 

An Todhchaí 

45.  Ar mhaith leat fanacht sa scoil seo an bhliain seo chugainn nó an bhfuil tú chun filleadh ar do 

scoil féin sa bhaile? Cén fáth? 

46.  An mbeadh suim agat filleadh ar an Ghaeltacht amach anseo? Ar mhaith leat a bheith i do chónaí 

sa Ghaeltacht? 

47.  Ar mhaith libh staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge san ollscoil? 

48.  An dóigh leat go mbeidh Gaeilge á labhairt agat nuair a fhágann tú an scoil?  

49.  An gceapann tú go mbeidh deiseanna agat Gaeilge a labhairt nuair a fhágann tú an scoil? 

50.  An measann tú go mbeadh an meon céanna agat i leith na Gaeilge dá mba rud é nár fhreastail tú 

ar an scoil seo? 

51.  Dá mbeadh clann agat, an labhrófá as Gaeilge leo? Cén fáth? 

52.  Conas a bhraithfeá dá rachadh an Ghaeilge in éag agus dá gcuirfí deireadh le stádas na 

Gaeltachta? 

53.  An bhfuil áthas ort gur tháinig tú anseo don scoilbhliain? Cén fáth? An mbraithfidh tú uait an 

Ghaeilge agus an Ghaeltacht? 
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Aguisín 4: Ceisteanna Agallamh na dTuismitheoirí (as Gaeilge agus as 

Béarla) 

 

1. An tusa nó do pháiste a roghnaigh an scoil seo? Cén fáth gur roghnaigh tú/é/í/sibh an scoil? 

2. An raibh baint ag cúrsaí teanga leis an gcinneadh? 

3. An bhfuil sé tábhachtach duit go gcuirtear oideachas ar do pháiste trí mheán na Gaeilge? Cén 

fáth? 

4. An molfá an scoil seo do thuismitheoirí eile? Cad a mholfá faoin scoil? 

5. Cad í teanga dhúchais do pháiste? 

6. Dar leat, cad é meon do pháiste i leith na Gaeilge? 

7. An labhraíonn do pháiste Gaeilge leatsa nó lena d(h)eartháireacha agus d(h)eirfiúracha sa 

bhaile as a stuaim féin? 

8. An gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach Gaeilge agus Béarla a fhoghlaim? Cén fáth? 

9. An measann tú go dtaitníonn Gaeilge agus Béarla le do pháiste? An dóigh leat gur b’fhearr 

leis/léi ceann amháin acu? 

10.  Cathain a labhraíonn do pháiste as Gaeilge? Cathain a labhraíonn sé/sí as Béarla? 

11.  An bhfuil ócáid nó suíomh nuair a cheapann tú go roghnaíonn said Béarla in ionad Gaeilge? 

An mbraitheann sé riamh ar an nduine go bhfuilid ag labhairt le nó ar an ábhar cainte? 

12.  An síleann tú gur Béarla nó Gaeilge a labhraíonn said lena gcuid cairde scoile? Dar leat, cén 

fáth go roghnaíonn said an teanga san? 

13.  An dóigh leat go mbraitheann do pháiste faoi bhrú Béarla a labhairt? 

14.  An gceapann tú go mbíonn do pháiste difriúil nuair a athraíonn sé/sí ó theanga amháin go 

teanga eile? An gceapann tú go n-athraíonn a g(h)uth nuair a bhogann sé/sí ó theanga amháin 

go teanga eile? 

15.  Cad é meon do pháiste i leith na Gaeilge? 

16.  Dar leatsa, conas a mhothaíonn do pháiste mar dhuine dátheangach? 

17.  An dóigh leat go mbraitheann sé/sí difriúil mar dhuine dátheangach? 

18.  An dóigh leat go gceapann do pháiste gur buntáiste nó míbhuntáiste é a bheith ina d(h)uine 

dátheangach? Cad iad? 

19.  Dá mbuailfeadh do pháiste le duine don chéad uair, an dóigh leat go ndéarfadh sé/sí leo gur 

Ghaeilgeoir é/í? 

20.  An síleann tú go mbraitheann sé/sí riamh ciontach nuair a labhraíonn sé/sí as Béarla? 

21.  An gceapann tú go mbíonn bród nó náire ar do pháiste nuair a labhraíonn tú leis/léi go poiblí 

as Gaeilge? An dóigh leat go mbraitheann sé/sí compordach nó mí-chompordach? 

22.  Dar leat, conas a bhraitheann do pháiste mar Éireannach? 

23.  An gceapann tú go bhfuil bród air/uirthi gur Éireannach é/í? 

24.  Cad é aitheantais do pháiste? 

25.  An mbraitheann tú go bhfuil aitheantas amháin nó dhá aitheantas ag do pháiste? 

26.  An gceapann tú go bhfuil dhá thaobh ag do pháiste - taobh Gaelach agus taobh Béarla? 

27.  Dar leat, an mbíonn do pháiste mar an gcéanna sa dhá theanga? 

28.  An gceapann tú go ndéanann sé/sí riamh iarracht a f(h)íor aitheantas a cheilt? 

29.  An dóigh leat go bhfuil sé deacair ar do pháiste a bheith ina G(h)aeilgeoir? Cad iad na 

deacrachtaí a bhíonn aige/aici? 

30.  An mbaineann do pháiste úsáid as a s(h)loinne Gaeilge nó Béarla? Cathain a roghnaíonn sé/sí 

ceann amháin thar an ceann eile? Cén fáth? 
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Interview Questions for Parents 

1. Did you or your child choose this school? Why did you/him/her choose the school? 

2. Did the language play a part in your decision? 

3. Is it important to you that your child is educated through the medium of Irish? Why? 

4. Would you recommend this school to other parents? What would you recommend? 

5. What is your child’s native language? 

6. In your opinion, what is your child’s attitude to Irish? 

7. Does your child speak Irish to you or with his/her sisters and brothers at home of his/her own 

will? 

8. Do you think it is important to learn Irish and English? 

9. Do you think your child likes Irish and English? Do you think he/she prefers one of them? 

10.  When does your child speak in Irish? When does your child speak in English? 

11.  Are there occasions that you think he/she chooses English instead of Irish? Do you think it 

depends on the person with whom they are speaking or the topic of conversation? 

12.  Do you think he/she speaks in English or Irish with his/her school friends? In your opinion, 

why do you think he/she chooses that language? 

13.  Do you think your child feels under pressure to speak English? 

14.  Do you think your child is different when he/she changes from one language to another?   Do 

you think his/her voice changes when he/she switches from one language to another? 

15.  Do you think your child has a love for the Irish language? 

16.  In your opinion, how does your child feel as a bilingual? 

17.  Do you think he/she feels special or different as a bilingual? 

18.  Do you think that he/she considers being bilingual an advantage or a disadvantage?  

19.  If your child met a person for the first time, do you think he/she would tell them that he/she 

was a Gaeilgeoir? 

20.  Do you think he/she feels guilty when he/she speaks in English? 

21.  Do you think he/she feels proud or embarrassed when you speak to him/her in Irish in 

public? Do you think he/she feels comfortable or uncomfortable? 

22.  How do you think your child feels as an Irish person? 

23.  Do you think he/she is proud to be Irish? 

24.  What is your child’s identity? 

25.  Do you think your child has two identities? 

26.  Do you think your child has two sides – an Irish side and an English side? 

27.  Do you think your child is the same in both languages? 

28.  Do you think he/she tries to hide his/her real identity sometimes? 

29.  Do you think you child finds it difficult to be a Gaeilgeoir? What are the difficulties he/she 

experiences? 

30.  Does your child use his Irish or English surname? When does he/she choose one instead of 

the other? Why? 
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Aguisín 5: Ceisteanna Agallamh na Múinteoirí 

1. Dar leat, cén fáth go roghnaíonn daltaí an scoil seo? 

2. An dóigh leat go roghnaíonn formhór na ndaltaí nó a dtuismitheoirí an scoil seo? 

3. Cén fáth go roghnaíonn tuismitheoirí an scoil seo, meas tú? 

4. An gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach do thuismitheoirí na ndaltaí go gcuirtear oideachas 

orthu trí mheán na Gaeilge? 

5. An dóigh leat go bhfuil sé tábhachtach oideachas trí Ghaeilge a chur ar fáil do dhéagóirí? Cén 

fáth? 

6. Dar leat, cén teanga a labhraíonn na daltaí don chuid is mó eatarthu féin agus iad ar scoil? I 

do thuairim, cén fáth go roghnaíonn siad an teanga san? 

7. Dar leat, cad a tharlaíonn nuair a bhíonn grúpa dalta ar scoil agus iad ag labhairt lena chéile as 

Gaeilge agus tagann dalta eile thall go dtí an grúpa ag labhairt as Béarla? An athraíonn siad 

teangacha? Cén fáth go n-athraíonn/nach athraíonn siad go Béarla? 

8. An dóigh leat go mbraitheann na daltaí faoi bhrú Béarla a labhairt? Dar leat, cathain a 

bhraitheann siad faoi bhrú? Cén fáth go mbraitheann siad mar san? 

9. An gceapann tú go mbíonn na daltaí difriúil nuair a athraíonn siad ó theanga amháin go 

teanga eile? An gceapann tú go n-athraíonn a nguthanna nuair a bhogann siad ó theanga 

amháin go teanga eile? 

10.  I do thuairimse, cad é meon na ndaltaí i leith na Gaeilge? 

11.  An measann tú go bhfuil grá ag gach dalta atá ag freastal ar an scoil seo don Ghaeilge? 

12.  An gceapann tú go bhfuil an meon céanna ag na daltaí sóisearacha is atá ag na daltaí 

sinsearacha i leith na Gaeilge? 

13.  Dar leat, an dtagann athrú ar dhearcadh na ndaltaí i leith na Gaeilge de réir mar a éiríonn siad 

níos sine? Cén athrú a thagann orthu? Cén fáth a thagann an t-athrú san orthu? 

14.  An dóigh leat go bhfuil an meon céanna ag na daltaí a d’fhreastail ar bhunscoil Gaeltachta is 

atá ag na daltaí a d’fhreastail ar Ghaelscoil agus ar bhunscoil Bhéarla? 

15.  An gceapann tú go réitíonn siad go léir lena chéile anseo?   

16.  An dóigh leat go dtaitníonn an Ghaeltacht le daltaí na hIdirbhliana a thagann ar cuairt chuig 

an scoil gach bliain?  

17.  An measann tú go mbíonn bród nó náire ar na daltaí nuair a labhraíonn tú leo as Gaeilge 

lasmuigh de shuíomh na scoile, mar shampla ar turas scoile? 

18.  An mbíonn na daltaí sásta úsáid a bhaint as a gcuid ainmneacha Gaeilge?  

19.  I do thuairimse, conas a mhothaíonn na daltaí mar dhaoine dátheangacha? 

20.  An gceapann tú go bhfuil bród orthu gur Ghaeilgeoirí iad? 

21.  An dóigh leat go mothaíonn siad difriúil nó speisialta i gcomparáid le déagóirí eile? 

22.  An measann tú go mothaíonn na daltaí gur bhuntáiste nó mí-bhuntáiste é a bheith ina ndaoine 

dátheangacha? Cad iad na buntáistí/mí-bhuntáistí? 

23.  An síleann tú go mbraitheann na daltaí riamh ciontach nuair a labhraíonn siad as Béarla? 

24.  Dar leat, cad é meon déagóirí na tíre seo i leith na Gaeilge? 

25.  Chomh fada leatsa de, cad é meon déagóirí na hÉireann i leith na Gaeltachta agus muintir na 

Gaeltachta? 

26.  An dóigh leat go bhfuil mórán cosúlachtaí nó difríochtaí idir scoileanna Bhéarla agus 

scoileanna lán-Ghaeilge? 

27.  An dóigh leat go bhfuil aon difríocht idir Ghaelscoil agus scoil Ghaeltachta? 

28.  Dar leat, an bhfeiceann tú aon difríocht idir meon dhaltaí Gaelscoile agus meon dhaltaí 

Gaeltachta i leith na Gaeilge? 

29.  An measann tú go bhfuil íomhá ardnósach ag scoileanna lán-Ghaeilge? 

30.  An gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach Gaeilge a fhoghlaim? Cén fáth? 

31.  An dóigh leat go bhfuil sé tábhachtach Gaeilge agus Béarla a fhoghlaim?  

32.  Dar leat, an dtaitníonn Gaeilge agus Béarla leis na daltaí? An dóigh leat gurb fhearr leo 

teanga amháin ná an ceann eile? 

33.  Dar leat, conas a bhraitheann na daltaí mar Éireannaigh? 

34.  An gceapann tú go bhfuil bród orthu gur Éireannaigh iad? 
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35.  Conas iad aitheantais na ndaltaí? 

36.  An mbraitheann tú go bhfuil aitheantas amháin nó dhá aitheantas ag na daltaí? 

37.  An gceapann tú go bhfuil dhá thaobh ag na daltaí- taobh Gaelach agus taobh Béarla? 

38.  Dar leat, an mbíonn na daltaí mar an gcéanna sa dhá theanga? 

39.  An gceapann tú go ndéanann siad iarracht a bhfíor aitheantais a cheilt uaireanta? 

40.  An dóigh leat go bhfuil sé deacair ar na daltaí a bheith ina nGaeilgeoirí? Cad iad na 

deacrachtaí a bhíonn acu? 
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Aguisín 6: Litir chuig an Príomhoide (Scoil an Staidéir Cháis) 

 

 

 14.01.10 

 

 

A Phríomhoide, 

 

Táim ag scríobh chugat maidir le taighde atá ar siúl agam. I láthair na huaire táim ag bailiú eolais le 

haghaidh PhD san Oideachas i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Is í an Dr. Mary Horgan an feitheoir 

atá agam. Tá staidéar á dhéanamh agam ar an dátheangachas agus an t-aitheantas i bPoblacht na 

hÉireann. Is é an teideal atá ar mo staidéar taighd ná ‘An Dátheangachas agus an tAitheantas: 

Déagóirí Éireannacha sa 21ú haois’.  

 

Ba mhaith liom staidéar a dhéanamh ar na daltaí i do scoil. Bheinn go mór faoi chomaoin agat dá 

bhféadfainn agallaimh a chur ar dhaltaí sinsearacha na scoile, a dtuismitheoirí agus a múinteoirí. 

Teastaíonn uaim labhairt le na daltaí faoi a meonta i leith na Gaeilge agus a gcuid aitheantais mar 

Éireannaigh dátheangacha. Ba mhaith liom labhairt lena dtuismitheoirí, lena múinteoirí agus dul i 

dteagmháil le roinnt iar-scoláirí freisin. 

 

Bheinn féin ag cur na hagallaimh orthu ar fad. Bheadh na hagallaimh go hiomlán faoi rún agus ní 

bheadh ainm na scoile nó haon duine a ghlac páirt sna hagallaimh ainmnithe san staidéar. 

 

Bheinn buíoch dá mbeifeá in ann teagmháil a dhéanamh liom maidir le m’iarratas chomh luath agus is 

féidir. 

 

Mise le Meas, 

Áine Ní Dhonnabháin.   
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Aguisín 7: Litir chuig na tuismitheoirí i scoil an staidéir cháis  

(as Gaeilge agus as Béarla) 
 

 

21.01.11 

 

A Thuismitheoir, 

Táim ag scríobh chugat maidir le taighde atá ar siúl agam. I láthair na huaire táim ag bailiú eolais le 

haghaidh PhD san Oideachas i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Tá staidéar á dhéanamh agam ar an 

dátheangachas in Éirinn. Is é an teideal atá ar mo staidéar taighde ná ‘An Dátheangachas agus an 

tAitheantas: Déagóirí Éireannacha sa 21ú haois.’  

Tá staidéar á dhéanamh agam ar na daltaí sa scoil. Chuir mé agallamh ar do pháiste agus anois ba 

mhian liom agallamh a chur ar mheascán tuismitheoirí. Bheinn go mór faoi chomaoin agat dá 

bhféadfainn agallamh a chur ort faoi hábhair an dátheangachais agus an aitheantais. Ba mhaith liom 

labhairt leat maidir le do thuairim faoi mheon do pháiste i leith na Gaeilge agus a (h)aitheantas mar 

Éireannach dátheangach. 

Bheadh an t-agallamh go hiomlán faoi rún agus ní bheadh d’ainm, ainm do pháiste nó ainm na scoile 

ainmnithe san staidéar. 

D’fhéadfainn agallamh a chur ort ar sa scoil nó i suíomh eile i rith am scoile nó tar éis scoile. 

Leanfadh an t-agallamh idir 30 agus 40 nóiméad.  

Iniata tá bileog eolais agus foirm aontaithe duit. 

 

Cuir tic () sa bhosca cuí 

Bheinn sásta dul faoi hagallamh  

Ní bheinn sásta dul faoi hagallamh  

 

Dá mbeifeá sásta dul faoi hagallamh, beidh mé i dteagmháil leat chomh luath agus is féidir. 

 

Mise le Meas, 

Áine Ní Dhonnabháin.   
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21.01.11 

 

 

 

Dear Parent, 

I am writing to you in reference to research I am currently undertaking. For this work I am collecting 

information for a PhD in Education in University College Cork. I am studying bilingualism and 

identity in the Republic of Ireland. The title of my research study is ‘Bilingualism and Identity: Irish 

Adolescents in the 21st century’.  

I am currently conducting a study of the students in the school. I interviewed your child and I would 

now like to interview a mixture of parents. I would greatly appreciate it if I could interview you about 

the topic of bilingualism. I would like to speak to you about what you think your child’s attitude is to 

the Irish language and his/her identity as an Irish bilingual.  

The interview would be conducted in confidence and your name, the name of your child and the 

school would not be named in the study. 

I could interview you in the school or in another location that suits you during or after school hours. 

The interview would last between 30 and 40 minutes. 

I enclose an information sheet and a consent form. 

 

Please tick the appropriate box () 

I would be willing to be interviewed  

I would not be willing to be interviewed  

 

If you would be willing to be interviewed, I will be in contact with you as soon as possible.  

 

Yours Sincerely, 

Áine Ní Dhonnabháin.   
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Aguisín 8: Bileog Eolais do Rannpháirtithe an Staidéir 

(as Gaeilge agus as Béarla) 
 

Cuspóir an Staidéir: 

Tá sé mar dhualgas orm tabhairt faoi staidéar taighde mar chuid den Dhochtúireacht i gColáiste na 

hOllscoile Corcaigh. Is é ábhar an staidéir ná an dátheangachas agus an t-aitheantas i bPoblacht na 

hÉireann agus déanfar iniúchadh ar mheonta déagóirí dátheangacha i leith na Gaeilge agus a gcuid 

aitheantais mar Éireannaigh dátheangacha. 

 

Cad a bheidh mar pháirt den staidéar? 

Cuirfear agallamh ar roinnt daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí i scoil lán-Ghaeilge faoin a meonta i 

leith na Gaeilge agus a gcuid aitheantais mar dhaoine dátheangacha. Cuirfear na hagallaimh ar siúl 

thar seacht mí. Seolfar ríomhphoist chuig roinnt iar-scoláirí agus seolfar ceistneoir náisiúnta chuig 

gach iar-bhunscoil lán-Ghaeilge freisin. 

 

Cén fáth gur iarradh ort páirt a ghlacadh?     

Iarradh ort páirt a ghlacadh toisc gur dóigh liom go gcuirfidh do chuid taithí den dátheangachas go 

mór leis an staidéar. 

 

An bhfuil ort páirt a ghlacadh? 

Níl ort páirt a ghlacadh. Glactar páirt go deonach. Tabharfar foirm aontaithe duit le síniú ina 

dtabharfar cead uait dul faoi hagallamh. Is féidir leat tarraingt siar ón staidéar ag aon am gan 

fhrithbhualadh. Is féidir leat cead a tharraingt siar an t-agallamh a n-úsáid.   

 

An gcoimeádfar do pháirt sa staidéar faoi rún? 

Coimeádfar. Déanfaidh mé cinnte de go mbeidh tú gan ainm agus an tráchtas á scríobh. Cuirfear do 

chuid aitheantais faoi cheilt chomh maith le haon sonraí eile a bhaineann leat. Geallaim duit nach 

mbeidh aon leideanna i dtaobh do chuid aitheantais le feiscint sa thráchtas nó in aon áit eile.  

 

Cad a tharlóidh leis an eolas a thabharfaidh tú? 

Coimeádfar an t-eolas faoi rún an t-am ar fad agus scriosfar é nuair a chuirfear an staidéar i gcríoch. 

Tabhair faoi ndeara nach ndéanfar do fhíor-ainm a thaifead ag aon am. Tabharfar uimhir duit. 

 

Cad a tharlóidh do na torthaí? 

Cuirfear na torthaí in iúl sa thráchtas. Feicfidh mo fheitheoir agus scrúdaitheoir seachtrach iad. 

D’fhéadfadh daltaí san am atá le teacht an tráchtas a léamh. D’fhéadfadh an staidéar seo a bheith 

foilsithe in iris acadúil nó curtha i láthair ag comhdháil.   

 

Cad iad na míbhuntáistí a d’fhéadfadh a bheith ann de dheasca páirt a ghlacadh?  

Ní fheicim os comhair m’aigne aon thorthaí diúltacha as ucht páirt a ghlacadh. 

 

Cé a rinne léirbhreithniú ar an staidéar seo? 

Rinne an Coiste Eitice Taighde Sóisialta i gColáiste na hOllscoile Corcaigh léirbhreithniú ar an 

staidéar seo agus ghlacadar leis.  

 

 

Aon Cheist Eile? 

Má tá aon eolas eile uait, is féidir leat dul i dteagmháil liom: 

Áine Ní Dhonnabháin 

(Sonraí teagmhála). 

 

Má tá tú sásta páirt a ghlacadh, léigh agus sínigh an fhoirm aontaithe le do thoil.   
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Information Sheet 

 

Purpose of the Study:  
As part of the requirements for a Doctorate at University College Cork, I have to carry out a research 

study. This study is concerned with bilingualism and identity in the Republic of Ireland and will 

investigate the attitudes of bilingual adolescents to the Irish language and their identities as Irish 

bilinguals. 

 

What will the study involve? 

The study will involve interviewing a selection of pupils, parents and practitioners in an Irish-medium 

post-primary school about their attitudes to and experiences of bilingualism. This study will also 

involve a nationwide questionnaire survey of second level students in Irish-medium schools. In 

addition, emails will be sent to several past-pupils. 

 

Why have you been asked to take part? 

You have been asked to participate because I believe that your experiences of bilingualism will 

greatly enrich this study. 

 

Do you have to take part? 

The answer is no! Participation is voluntary. You will be given a consent form to sign in which you 

will give your permission to participate in the study. You can withdraw from the study, without 

repercussions, at any time. You can withdraw permission to use the data.  

 

Will your participation in the study be kept confidential? 

Yes. I will ensure that there will be total anonymity in the writing of the thesis by disguising your 

identity and any other details that might be traced back to you. I promise that no clues to your identity 

will appear in the thesis or anywhere else. 

 

What will happen to the information which you give? 

The data will be kept confidential at all times and destroyed on completion of the study. Please note 

your actual name will not be recorded at any time. You will be given a number. 

 

What will happen to the results? 

The results will be represented in the thesis. They will be seen by my supervisor and an external 

examiner. The thesis may be read by future students. The study may be published in an academic 

journal or presented at a conference. 

 

What are the possible disadvantages of taking part? 

I don’t envisage any negative consequences for you in taking part.  

 

Who has reviewed this study? 

The Social Research Ethics Committee in University College Cork has reviewed and given approval 

for this study. 

 

Any further queries? 

If you need any further information, you can contact me: 

Áine Ní Dhonnabháin 

 

(Sonraí teagmhála). 

 

If you agree to take part, please read and sign the consent form overleaf.   

 



359 

 

Aguisín 9: Foirm Aontaithe na nDaltaí i Scoil an Staidéir Cáis  

(as Gaeilge agus as Béarla) 

 

 

Aontaím ………………………………................................... le páirt a ghlacadh i staidéar taighde 

Áine Ní Dhonnabháin, An Dátheangachas agus an tAitheantas: Déagóirí Éireannacha sa 21ú haois. 

 

Míníodh cuspóir agus nádúr an staidéir dom. 

 

Táim ag glacadh páirt go deonach. 

 

Tugaim cead m’agallamh le hÁine Ní Dhonnabháin a théipthaifeadadh.  

 

Tuigim gur féidir liom tarraingt siar ón staidéar ag aon am gan aon fhrithbhualadh. 

 

Tuigim gur féidir liom cead a tharraingt siar úsáid a bhaint as an eolas laistigh de dhá sheachtain den 

agallamh. Scriosfar an t-ábhar sa chás san. 

 

Tuigim go ndéanfar deimhin de go mbeidh mé gan ainm agus an tráchtas á scríobh trí mo chuid 

aitheantais a cheilt. 

  

Tuigim go bhféadfadh sleachta de m’agallamh a bheith luaite agus iad faoi cheilt sa thráchtas agus 

aon fhoilseacháin eile nó cur i láthair má thugaim cead thíos: 

 

Cuir tic () sa bhosca cuí 

Aontaím le tagairt/foilsiú de shleachta de m’agallamh  

Ní aontaím le tagairt/foilsiú de shleachta de m’agallamh  

 

 

Síniú (tuismitheoir)……………………………. 

Síniú (dalta)……………………………............ 

Dáta……………………. 
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I ………………………………..................... agree to participate in Áine Ní Dhonnabháin’s research 

study, An Dátheangachas agus an tAitheantas: Déagóirí Éireannacha sa 21ú haois (Bilingualism and 

Identity: Irish Adolescents in the 21st century). 

 

The purpose and nature of the study has been explained to me. 

 

I am participating voluntarily. 

 

I give permission for my interview with Áine Ní Dhonnabháin to be tape-recorded. 

 

I understand that I can withdraw from the study, without repercussions, at any time. 

 

I understand that I can withdraw permission to use the data within two weeks of the interview, in 

which case the material will be deleted. 

 

I understand that anonymity will be ensured in the writing of the thesis by disguising my identity. 

 

I understand that disguised extracts from my interview may be quoted in the thesis and any 

subsequent publications or presentations if I give permission below: 

 

Please tick the appropriate box () 

I agree to quotation/publication of extracts from my interview  

I do not agree to quotation/publication of extracts from my interview  

 

 

Signed (parent)……………………………................... 

Signed (student)……………………………………….. 

Date………………………………................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



361 

 

Aguisín 10: Foirm Aontaithe na dTuismitheoirí agus na Múinteoirí i Scoil 

an Staidéir Cáis 

 

 

Aontaím ………………………………................................... le páirt a ghlacadh i staidéar taighde 

Áine Ní Dhonnabháin, An Dátheangachas agus an tAitheantas: Déagóirí Éireannacha sa 21ú haois. 

 

Míníodh cuspóir agus nádúr an staidéir dom. 

 

Táim ag glacadh páirt go deonach. 

 

Tugaim cead m’agallamh le hÁine Ní Dhonnabháin a théipthaifeadadh.  

 

Tuigim gur féidir liom tarraingt siar ón staidéar ag aon am gan aon fhrithbhualadh. 

 

Tuigim gur féidir liom cead a tharraingt siar úsáid a bhaint as an eolas laistigh de dhá sheachtain den 

agallamh. Scriosfar an t-ábhar sa chás san. 

 

Tuigim go ndéanfar deimhin de go mbeidh mé gan ainm agus an tráchtas á scríobh trí mo chuid 

aitheantais a cheilt. 

  

Tuigim go bhféadfadh sleachta de m’agallamh a bheith luaite agus iad faoi cheilt sa thráchtas agus 

aon fhoilseacháin eile nó cur i láthair má thugaim cead thíos: 

 

Cuir tic () sa bhosca cuí 

Aontaím le tagairt/foilsiú de shleachta de m’agallamh  

Ní aontaím le tagairt/foilsiú de shleachta de m’agallamh  

 

 

Síniú……………………………….. 

Dáta………………………………...... 
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I ………………………………..................... agree to participate in Áine Ní Dhonnabháin’s research 

study, An Dátheangachas agus an tAitheantas: Déagóirí Éireannacha sa 21ú haois (Bilingualism and 

Identity: Irish Adolescents in the 21st century). 

 

The purpose and nature of the study has been explained to me. 

 

I am participating voluntarily. 

 

I give permission for my interview with Áine Ní Dhonnabháin to be tape-recorded. 

 

I understand that I can withdraw from the study, without repercussions, at any time. 

 

I understand that I can withdraw permission to use the data within two weeks of the interview, in 

which case the material will be deleted. 

 

I understand that anonymity will be ensured in the writing of the thesis by disguising my identity. 

 

I understand that disguised extracts from my interview may be quoted in the thesis and any 

subsequent publications or presentations if I give permission below: 

 

Please tick the appropriate box () 

I agree to quotation/publication of extracts from my interview  

I do not agree to quotation/publication of extracts from my interview  

 

 

Signed……………………………................... 

Date………………………………................... 
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Aguisín 11: Nótaí ar na hAgallaimh 

 

 An tAtmaisféar 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Geáitsíocht an agallaí 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Dreach Gnúise an Agallaí 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Guth an Agallaí 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Aguisín 12:Ceisteanna Agallamh na Múinteoirí: An Scéim Phíolótach 

1. Dar leat, cén fáth go roghnaíonn daltaí an scoil seo? 

2. An dóigh leat go roghnaíonn formhór na ndaltaí nó a dtuismitheoirí an scoil seo? 

3. Cén fáth go roghnaíonn tuismitheoirí an scoil seo, meas tú? 

4. An gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach do thuismitheoirí na ndaltaí go gcuirtear oideachas 

orthu trí mheán na Gaeilge? 

5. An dóigh leat go bhfuil sé tábhachtach oideachas trí Ghaeilge a chur ar fáil do dhéagóirí? Cén 

fáth? 

6. Dar leat, cén teanga a labhraíonn na daltaí don chuid is mó eatarthu féin agus iad ar scoil? I 

do thuairim, cén fáth go roghnaíonn siad an teanga san? 

7. Dar leat, cad a tharlaíonn nuair a bhíonn grúpa dalta ar scoil agus iad ag labhairt lena chéile as 

Gaeilge agus tagann dalta eile thall go dtí an grúpa ag labhairt as Béarla? An athraíonn siad 

teangacha? Cén fáth go n-athraíonn/nach athraíonn siad go Béarla? 

8. An dóigh leat go mbraitheann na daltaí faoi bhrú Béarla a labhairt? Dar leat, cathain a 

bhraitheann siad faoi bhrú? Cén fáth go mbraitheann siad mar san? 

9. An gceapann tú go mbíonn na daltaí difriúil nuair a athraíonn siad ó theanga amháin go 

teanga eile? An gceapann tú go n-athraíonn a nguthanna nuair a bhogann siad ó theanga 

amháin go teanga eile? 

10. I do thuairimse, cad é meon na ndaltaí i leith na Gaeilge? 

11. An measann tú go bhfuil grá ag gach dalta atá ag freastal ar an scoil seo don Ghaeilge? 

12. An gceapann tú go bhfuil an meon céanna ag na daltaí sóisearacha is atá ag na daltaí 

sinsearacha i leith na Gaeilge? 

13. Dar leat, an dtagann athrú ar dhearcadh na ndaltaí i leith na Gaeilge de réir mar a éiríonn siad 

níos sine? Cén athrú a thagann orthu? Cén fáth a thagann an t-athrú san orthu? 

14. An dóigh leat go bhfuil an meon céanna ag na daltaí a d’fhreastail ar bhunscoil Gaeltachta is 

atá ag na daltaí a d’fhreastail ar Ghaelscoil agus ar bhunscoil Bhéarla? 

15. An gceapann tú go réitíonn siad go léir lena chéile anseo?   

16. An dóigh leat go dtaitníonn an Ghaeltacht le daltaí na hIdirbhliana a thagann ar cuairt chuig 

an scoil gach bliain?  

17. An measann tú go mbíonn bród nó náire ar na daltaí nuair a labhraíonn tú leo as Gaeilge 

lasmuigh de shuíomh na scoile, mar shampla ar turas scoile? 

18. An mbíonn na daltaí sásta úsáid a bhaint as a gcuid ainmneacha Gaeilge?  

19. I do thuairimse, conas a mhothaíonn na daltaí mar dhaoine dátheangacha? 

20. An gceapann tú go bhfuil bród orthu gur Ghaeilgeoirí iad? 

21. An dóigh leat go mothaíonn siad difriúil nó speisialta i gcomparáid le déagóirí eile? 

22. An measann tú go mothaíonn na daltaí gur bhuntáiste nó mí-bhuntáiste é a bheith ina ndaoine 

dátheangacha? Cad iad na buntáistí/mí-bhuntáistí? 

23. An síleann tú go mbraitheann na daltaí riamh ciontach nuair a labhraíonn siad as Béarla? 

24. Dar leat, cad é meon déagóirí na tíre seo i leith na Gaeilge? 

25. Chomh fada leatsa de, cad é meon déagóirí na hÉireann i leith na Gaeltachta agus muintir na 

Gaeltachta? 

26. An dóigh leat go bhfuil mórán cosúlachtaí nó difríochtaí idir scoileanna Bhéarla agus 

scoileanna lán-Ghaeilge? 

27. An dóigh leat go bhfuil aon difríocht idir Ghaelscoil agus scoil Ghaeltachta? 

28. Dar leat, an bhfeiceann tú aon difríocht idir meon dhaltaí Gaelscoile agus meon dhaltaí 

Gaeltachta i leith na Gaeilge? 

29. An measann tú go bhfuil íomhá ardnósach ag scoileanna lán-Ghaeilge? 

30. An gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach Gaeilge a fhoghlaim? Cén fáth? 

31. An dóigh leat go bhfuil sé tábhachtach Gaeilge agus Béarla a fhoghlaim?  

32. Dar leat, an dtaitníonn Gaeilge agus Béarla leis na daltaí? An dóigh leat gurb fhearr leo teanga 

amháin ná an ceann eile? 

33. Dar leat, conas a bhraitheann na daltaí mar Éireannaigh? 

34. An gceapann tú go bhfuil bród orthu gur Éireannaigh iad? 
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35. Conas iad aitheantais na ndaltaí? 

36. An mbraitheann tú go bhfuil aitheantas amháin nó dhá aitheantas ag na daltaí? 

37. An gceapann tú go bhfuil dhá thaobh ag na daltaí- taobh Gaelach agus taobh Béarla? 

38. Dar leat, an mbíonn na daltaí mar an gcéanna sa dhá theanga? 

39. An gceapann tú go ndéanann siad iarracht a bhfíor aitheantais a cheilt uaireanta? 

40. An dóigh leat go bhfuil sé deacair ar na daltaí a bheith ina nGaeilgeoirí? Cad iad na 

deacrachtaí a bhíonn acu? 
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Aguisín 13: Litir agus Foirm Aontaithe do Thuismitheoirí na nDaltaí sa 

Scéim Phíolótach 
 

26.04.10 

 

A Thuismitheoir, 

Tá taighde ar siúl agam do Dhochtúireacht san Oideachas i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Is í an 

Dr. Mary Horgan mo fheitheoir. Baineann an taighde le dátheangachas agus aitheantas i bPoblacht na 

hÉireann. Tá tús á chur agam leis an scéim phíolótach i láthair na huaire. Bheinn go mór faoi 

chomaoin agat dá dtabharfá cead dom agallamh a chur ar do pháiste faoi a m(h)eonta i leith na 

Gaeilge agus a (h)aitheantas mar Éireannach dátheangach. 

Mise le Meas, 

Áine Ní Dhonnabháin.    

 () Tugaim cead duit agallamh a chur ar mo pháiste.  

 () Ní thugaim cead duit agallamh a chur ar mo pháiste. 

 

Síniú an dalta:________________________________________ 

Síniú an tuismitheora:__________________________________ 

 

Dear Parent, 

I am conducting research for my Doctorate in Education in University College Cork. Dr. Mary 

Horgan is my supervisor. My research topic is bilingualism and identity in the Republic of Ireland. I 

am currently commencing a pilot scheme. I would greatly appreciate it if you would give me 

permission to interview your child about their attitudes in relation to the Irish language and their 

identities as Irish bilinguals. 

Yours Sincerely, 

Áine Ní Dhonnabháin. 

 () I give permission to you to interview my child. 

 () I do not give permission to you to interview my child. 

 

Student’s signature:____________________________________ 

Parent’s signature:_____________________________________ 
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Aguisín 14: Foirm Aontaithe: Múinteoirí (An Scéim Phíolótach) 

 

 

26.04.10 

 

A Mhúinteoir, 

 

Tá taighde ar siúl agam do Dhochtúireacht san Oideachas i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Is í an 

Dr. Mary Horgan mo fheitheoir. Baineann an taighde le ábhair an dátheangachais agus an aitheantais i 

bPoblacht na hÉireann. Tá tús á chur agam leis an scéim phíolótach i láthair na huaire. Bheinn go mór 

faoi chomaoin agat dá mbeinn in ann agallamh a chur ort faoi mheonta na ndaltaí i leith na Gaeilge 

agus a gcuid aitheantais mar Éireannaigh dátheangacha. 

 

Mise le Meas, 

Áine Ní Dhonnabháin.    

 

 

 () Tugaim cead duit agallamh a chur orm.  

 

 () Ní thugaim cead duit agallamh a chur orm. 

 

 

Síniú an mhúinteora:________________________________________ 
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Aguisín 15: Ceisteanna Agallaimh na nDaltaí: An Scéim Phíolótach 

 

1. Cén fáth gur fhreastail tú ar an scoil seo?  

2. Ar roghnaigh tú féin an scoil? 

3. An molfá an scoil seo do dhéagóirí eile?  

4. An bhfuil sé tábhachtach dod’ thuismitheoirí go gcuirtear oideachas ort trí Ghaeilge?  

5. Dar leat féin, cad í do theanga dhúchais? 

6. Conas a mhothaíonn tú mar dhátheangach? 

7. Conas a bhraitheann tú mar Éireannach? 

8. An gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach Gaeilge a fhoghlaim?  

9. Cad é do mheon faoi Ghaeilge agus Béarla a fhoghlaim? An bhfuil aon bhuntáistí nó 

míbhuntáistí ag baint le ceann amháin a bheith agat seachas ceann eile? 

10.  An gceapann tú go bhfuil níos mó cosúlachtaí nó difríochtaí idir an Ghaeilge agus an 

Béarla?  

11.  Cathain a labhraíonn tú as Gaeilge? Cathain a labhraíonn tú as Béarla? 

12.  Conas a mhothaíonn tú nuair a labhraíonn tú as Gaeilge? 

13.  Conas a mhothaíonn tú nuair a bhíonn tú ag labhairt as Béarla? An mbíonn sé difriúil? 

14.  An mbraitheann tú aon difríocht nuair a athraíonn tú ó theanga amháin go teanga eile? 

15.  An gceapann tú go n-athraíonn do ghuth nuair a bhogann tú ó theanga amháin go teanga 

eile? 

16.  Cad a tharlaíonn nuair a bhíonn tú le grúpa cairde ar scoil agus sibh ag labhairt lena chéile as 

Gaeilge agus tagann cara eile thall go dtí an grúpa ag labhairt as Béarla? An athraíonn sibh 

teangacha? Cén fáth? 

17.  An measann tú féin go bhfuil meas ar an nGaeilge ar scoil? Conas a léirítear nó nach léirítear 

é, dar leat? 

18.  Cé hiad na daoine a labhrófá leo as Gaeilge nó nach labhrófá leo as Gaeilge? 

19.  Dá mbuailfeá le duine don chéad uair, an ndéarfá leo gur Ghaeilgeoir tú? 

20.  An mbaineann tú triail as Gaeilge a labhairt le daoine nó an nglacann tú gur Béarla atá ann? 

21.  Cad í íomhá na Gaeilge sna meáin chumarsáide?  

22.  An mbraitheann tú ciontach nuair a labhraíonn tú as Béarla? 

23.  An gceapann tú go bhfuil aitheantas nua ag an Ghaeilge? 

24.  Cén teanga a labhraíonn tú lasmuigh den scoil? 

25.  Cén teanga a labhraíonn tú laistigh den scoil? 

26.  An mbíonn náire ort nuair a labhraíonn do thuismitheoirí leat go poiblí as Gaeilge? 

27.  An mbraitheann tú riamh go mbíonn daoine eile ag déanamh breithiúnas ort nuair a 

chloiseann siad tú ag labhairt as Gaeilge? 

28.  An mbraitheann tú riamh mí-chompordach mar Ghaeilgeoir?  

29.  An mbraitheann tú difriúil mar Ghaeilgeoir? 

30.  Cén fáth a bhíonn daoine sásta Gaeilge a labhairt agus iad thar lear seachas sa bhaile? 

31.  An gceapann tú gur féidir leat a rá gur fíor Éireannach tú muna bhfuil Gaeilge agat? 

32.  An gceapann tú go bhfuil aitheantas difriúil agat is atá ag na hÉireannaigh sin? 

33.  Dá n-iarrfá ort labhairt go poiblí, cén teanga ina mbeadh níos mó muiníne agat asat féin? 

34.  Cad é d’aitheantas mar dhuine dátheangach? 

35.  An mbraitheann tú go bhfuil aitheantas amháin nó dhá aitheantas agat? 

36.  An mbraitheann tú go bhfuil dhá phearsantacht agat? 

37.  An mbraitheann tú faoi bhrú go bhfuil taobh amháin á do mhealladh? 

38.  An mbíonn tú faoi bhrú faoin teanga a roghnaíonn tú? 

39.  An mbraitheann tú uaireanta nach bhfuil fíor aithne ag Béarlóirí ort? 

40.  An mbraitheann tú go mbíonn ort do fhíor aitheantas a cheilt uaireanta? 
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Aguisín 16: Ceisteanna Agallamh: Daltaí na hIdirbhliana  

(An Scéim Phíolótach) 

 
 

1. Ar thaitin an scoil seo leat? Cad a thaitin leat? Mínigh.  

2. An raibh sé deacair duit dul i dtaithí ar an Ghaeilge? 

3. An dtaitníonn Gaeilge leat mar theanga agus mar ábhar scoile? 

4. An gceapann tú go bhfuil sé tábhachtach Gaeilge a fhoghlaim? Cén fáth? 

5. An dóigh leat go bhfuil meas ar an Ghaeilge sa scoil seo? Conas a léirítear é? 

6. Cad í íomhá na Gaeilge i measc daltaí na scoile seo? 

7. Cad í íomhá na Gaeilge i measc na ndaltaí i do scoil sa bhaile? An dtaitníonn Gaeilge leo? 

8. Dar leat, cén íomhá atá ag déagóirí na tíre seo i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta? 

9. An bhfuil do chairde in éad leat gur tháinig tú anseo? Cén fáth? 

10.  An raibh dearcadh difriúil agat i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta sular tháinig tú go dtí an 

scoil seo? 

11.  Cén íomhá a bhí agat den Ghaeltacht sular tháinig tú anseo? An bhfuil sé difriúil nó mar an 

gcéanna ná mar a shamhlaigh tú?  

12.  Conas a mhothaíonn tú faoi na daltaí áitiúla sa scoil seo? An réitíonn tú leo? An raibh tú 

riamh in éad leo? Cén fáth? Mínigh. 

13.  Ar mhaith leat a bheith i do chónaí sa Ghaeltacht agus ag freastal ar scoil Ghaeltachta amach 

anseo?  

14.  Conas a mhothaíonn tú nuair a labhraíonn tú as Gaeilge? Conas a mhothaíonn tú nuair a 

labhraíonn tú as Béarla? An mbraitheann tú mar an gcéanna nó difriúil sa dhá theanga?  

15. An mbraitheann tú aon difríocht ionat féin nuair a athraíonn ó theanga amháin go teanga eile? 

An gceapann tú go n-athraíonn do ghuth nuair a bhogann tú ó theanga amháin go teanga eile? 

16.  An mbraitheann tú aon difríocht anseo agus tú ag labhairt as Gaolainn i gcomparáid lena 

bheith sa bhaile? Cad é an difríocht? 

17.  Conas a bhraitheann tú mar Éireannach? 

18.  Cathain a bhraitheann tú mar fhíor Éireannach? 

19.  Cad iad tréithe na nÉireannach? 

20.  Conas atá Éireannaigh difriúil ó náisiúnaigh eile? Cad iad na difríochtaí? 

21.  Ar theastaigh uait riamh a bheith ó thír eile? Cén tír? Cén fáth? 

22.  An dóigh leat gur féidir le daoine a rá gur fíor-Éireannaigh iad muna bhfuil Gaeilge acu? 

23.  Dar leat, cén fáth go mbíonn Éireannaigh sásta Gaeilge a labhairt agus iad thar lear seachas 

sa bhaile? 

24.  An dóigh leat go mbíonn náire nó éad ar dhaoine sa thír seo nach féidir leo Gaeilge a 

labhairt? 

25.  An síleann tú go bhfuil aitheantas difriúil ag Gaeilgeoirí is atá ag Éireannaigh eile? 

26.  An mbraitheann tú difriúil nó mar an gcéanna mar Éireannach ó a tháinig tú go dtí an 

Ghaeltacht? Conas? An mothaíonn tú níos Éireannaí? Mínigh. 

27.  Cén saghas duine é/í ‘Gaeilgeoir’? 

28.  Cén íomhá atá ann do Ghaeilgeoir? 

29.  An measann tú go bhfuil sé ‘cool’ Gaeilge a labhairt sa lá atá inniu ann? 

30.  Cad í íomhá na Gaeilge sna meáin chumarsáide?  

31.  An bhféachann tú ar TG4? Cad í do thuairim de TG4? Dar leat, an gcabhraíonn TG4 leis an 

Ghaeilge? 

32. An éisteann tú le Raidió na Gaeltachta? Cad í do thuairim den stáisiún? Dar leat, cén íomhá a 

chruthaíonn R na G den Ghaeilge? 

33.  Dar leat, an bhfuil aon duine cáiliúil a chuireann an Ghaeilge chun cinn? Cé hiad? Conas a 

chuireann sé/sí an Ghaeilge chun cinn? 

34.  An dóigh leat go bhfuil aitheantas nua ag an Ghaeilge? Conas a tharla san, an gceapann tú? 

35.  Dar leat, cad é meon pobail na hÉireann i leith na Gaeilge?  

36.  An dóigh leat go bhfuil buntáistí nó mí-bhuntáistí ag baint lena bheith i do dhuine 
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dhátheangach? Cad iad? 

37. An mbraitheann tú go bhfuil aitheantas difriúil agat anseo ná mar atá agat sa bhaile? An 

mbraitheann tú difriúil? 

38. An mbraitheann tú go bhfuil dhá thaobh de do phearsantacht-an taobh Gaelach agus an taobh 

Béarla? An mbraitheann tú go bhfuil dhá shaol agat anois? 

39.  Ar mhaith leat fanacht sa scoil seo an bhliain seo chugainn nó an bhfuil tú chun filleadh ar do 

scoil féin sa bhaile? Cén fáth? 

40.  An mbeadh suim agat filleadh ar an Ghaeltacht amach anseo? Ar mhaith leat a bheith i do 

chónaí sa Ghaeltacht? 

41.  Ar mhaith libh staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge san ollscoil? 

42.  An dóigh leat go mbeidh Gaeilge á labhairt agat nuair a fhágann tú an scoil?  

43.  An gceapann tú go mbeidh deiseanna agat Gaeilge a labhairt nuair a fhágann tú an scoil? 

44.  An measann tú go mbeadh an meon céanna agat i leith na Gaeilge dá mba rud é nár fhreastail 

tú ar an scoil seo? 

45.  Dá mbeadh clann agat, an labhrófá as Gaeilge leo? Cén fáth? 

46.  Conas a bhraithfeá dá rachadh an Ghaeilge in éag agus dá gcuirfí deireadh le stádas na 

Gaeltachta? 

47.  An bhfuil áthas ort gur tháinig tú anseo don scoilbhliain? Cén fáth? An mbraithfidh tú uait an 

Ghaeilge agus an Ghaeltacht? 
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Aguisín 17: Ceisteanna an Agallaimh Ghrúpa 

 

An Scoil 

1. Dar libhse, cén fáth go roghnaíonn daltaí agus tuismitheoirí an scoil seo? An í an Ghaeilge an 

príomhchúis? Cad iad na cúiseanna? 

2. An dóigh libh go bhfuil grá ag gach dalta don Ghaeilge? 

3. Conas a léiríonn daltaí an meas nó an easpa measa atá acu ar an Ghaeilge? 

4. An gceapann sibh go bhfuil difríocht idir scoil Ghaeltachta agus Gaelscoil? 

5. Dar libhse, cén íomhá atá ag an bpobal de scoileanna lán-Ghaeilge? Cén fáth? 

 

Mar Dhaoine Dátheangacha 

1. Conas a mhothaíonn sibh mar dhaoine dátheangacha? 

2. An bhfuil buntáistí nó míbhuntáistí lena bheith i do dhuine dátheangach? Cad iad? 

3. An dóigh libh go mbeadh saoil dhifriúla agaibh dá mbeadh sibh i bhur ndaoine aonteangacha? 

Cad a bheadh difriúil? 

 

Mar Éireannaigh 

1. Conas a mhothaíonn sibh mar Éireannaigh? An bhfuil bród/náire oraibh gur Éireannaigh 

sibh? 

2. Cathain a bhraitheann sibh mar fhíor Éireannaigh? 

3. Conas a aithnítear Éireannach? Cad iad tréithe na nÉireannach? 

4. Conas atá Éireannaigh difriúil ó náisiúntachtaí eile? Cad iad na difríochtaí? 

5. Ar theastaigh uait riamh a bheith ó thír eile? Cén tír? Cén fáth? 

6. An dóigh leat gur féidir le daoine a rá gur fíor Éireannaigh iad muna bhfuil focal Gaeilge acu? 

An síleann tú go bhfuil aitheantas difriúil ag Gaeilgeoirí is atá ag Éireannaigh eile? 

7. Dar leat, ar thóg tú riamh faoi ndeara go mbíonn Éireannaigh sásta Gaeilge a labhairt agus iad 

thar lear seachas sa bhaile? Cén fáth go dtarlaíonn san? 

 

Gaeilge/Béarla 

1. An measann sibh go bhfuil sé ‘cool’ Gaeilge a labhairt sa lá atá inniu ann? 

2. Cad iad bhur meonta faoi Ghaeilge agus Béarla a fhoghlaim?  

3. Cathain a labhraíonn sibh as Gaeilge agus as Béarla lena chéile?  

4. An mbraitheann sibh riamh ciontach nuair a labhraíonn sibh lena chéile trí Bhéarla?  

5. Conas a mhothaíonn sibh nuair a labhraíonn sibh as Gaeilge/Béarla? An mbraitheann sibh 

mar an gcéanna nó difriúil sa dhá theanga?  

6. An mbraitheann sibh aon difríocht ionaibh féin nuair a athraíonn sibh ó theanga amháin go 

teanga eile? An gceapann sibh go n-athraíonn do ghuth nuair a bhogann tú ó theanga amháin 

go teanga eile? 

7. An mbraitheann sibh aon difríocht ionaibh féin nuair a labhraíonn sibh as Gaeilge sa 

Ghaeltacht agus nuair a labhraíonn sibh as Gaeilge sa Ghalltacht? An mbaineann sé leis an 

áit, na daoine nó meon an phobail? 

8. An dóigh libh go roghnaíonn sibh an teanga ag brath ar an tslí a bhraitheann sibh? Mar 

shampla, nuair a bhíonn fearg, brón nó áthas oraibh? 

 

Mar Ghaeilgeoirí 

1. Dá mbuailfeadh sibh le duine don chéad uair, an ndéarfadh sibh leo gur Ghaeilgeoir tú? 
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2. An mbíonn bród oraibh nuair a labhraíonn sibh as Gaeilge? 

3. An gcuimhin libh ócáid faoi leith go raibh an-bhród oraibh mar Ghaeilgeoirí? Cathain? Conas 

a bhraith sibh? 

4. An gcuimhin libh ócáid faoi leith gur bhraith sibh mí-chompordach mar Ghaeilgeoirí? 

Cathain? Conas a bhraith sibh? 

5. Dar libhse, an mbíonn daoine dearfach nó diúltach libh nuair a fhaigheann siad amach gur 

Ghaeilgeoirí sibh? An dóigh libh go mbíonn meas ag daoine oraibh nuair a thuigtear dóibh 

gur Ghaeilgeoir sibh? Conas a léiríonn siad daoibh é? 

6. An dóigh libh go mbíonn suim ag daoine eile ionaibh mar dhaoine agus i bhur saol toisc gur 

Ghaeilgeoirí sibh? Mínigh.  

7. An dóigh leat go ndéanann daoine breithiúnais ort nuair a chloiseann siad sibh ag labhairt as 

Gaeilge? An mbraitheann tú faoi bhrú nó difriúil? An gcuireann sé isteach oraibh? Cad a 

dhéanann sibh? 

 

Íomhá na Gaeilge 

1. Dar libhse, cad é meon pobail na hÉireann i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta? 

2. Dar libhse, cad í íomhá na Gaeilge sna meáin chumarsáide sa lá atá inniu ann?  

3. An dóigh libh go bhfuil aitheantas nua ag an Ghaeilge? Conas a tharla san, an gceapann tú? 

4. An bhféachann sibh ar TG4? Dar libhse, an gcabhraíonn TG4 leis an Ghaeilge? 

5. An éisteann sibh le Raidió na Gaeltachta? Dar leat, cén íomhá a chruthaíonn R na G den 

Ghaeilge? 

6. An measann sibh go bhfuil cosúlachtaí nó difríochtaí idir Gaeilge na Gaeltachta agus Gaeilge 

na cathrach? Conas? Cén cheann is fearr libhse? 

7. An mbíonn sibh sásta Gaeilge a labhairt le daoine a cheapann sibh go bhfuil níos mó Gaeilge 

agat ná sibh féin? 

8. An mbíonn sibh sásta Gaeilge a labhairt le daoine nach bhfuil an méid céanna Gaeilge acu is 

sibh féin?  

9. An síleann sibh go bhfuil sé níos fearr droch-Ghaeilge a labhairt ná gan í a labhairt in aon 

chor? 

 

Aitheantas 

1. An mbraitheann sibh go bhfuil aitheantas amháin nó dhá aitheantas agaibh? An mbraitheann 

sibh go bhfuil dhá thaobh de bhur bpearsantachtaí-an taobh Gaelach agus an taobh Béarla? 

2. An measann sibh go sainmhíníonn an Ghaeilge sibh mar dhaoine? 

3. Conas a bhraithfeadh sibh dá rachadh an Ghaeilge in éag agus dá gcuirfí deireadh le stádas na 

Gaeltachta? 

4. Dá mbeadh clann agaibh, an dtógfadh sibh iad le Gaeilge? 

5. Conas a mhothaíonn sibh mar dhaoine dátheangacha, mar Ghaeilgeoirí agus mar Éireannaigh 

nuair a bhíonn sibh thar lear? An mbraitheann sibh mar an gcéanna nó difriúil nuair a bhíonn 

sibh sa bhaile? Tabhair sampla de bhabhta gur chaith sibh thar lear nó eachtra a tharla daoibh. 

 

An Cultúr 

1. Cén saghas ceoil a thaitníonn libh? An bhfuil suim agaibh sa cheol traidisiúnta/rap? Cad é an 

ceann is fearr leat? 

2. An bhfuil suim agaibh i gcúrsaí spóirt? An dtaitníonn an Cumann Lúthchleas 

Gael/rugbaí/sacar/cruicéad libh? Cad é an ceann is fearr libh? Cén fáth? 

 

An Todhchaí 

1. Ar mhaith libh staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge san ollscoil? 
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2. An dóigh libh go leanfaidh sibh oraibh ag labhairt as Gaeilge nuair a fhágfaidh sibh an scoil?  

3. An labhróidh sibh Gaeilge nó Béarla lena chéile sa thodhchaí? 

4. An gceapann sibh go mbeidh deiseanna agaibh Gaeilge a labhairt nuair a fhágann sibh an 

scoil? 

5. An mbeadh suim agaibh a bheith i bhur mbaill de chumann Gaelach san ollscoil/sa choláiste? 

6. An measann sibh go mbeadh an meon céanna agaibh i leith na Gaeilge dá mba rud é gur 

fhreastail sibh ar iar-bhunscoil Bhéarla?  
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Aguisín 18: An Scríbhneoireacht Phearsanta 

 

Ainm an Dalta: 

FREAGAIR NA CEISTEANNA SEO LE DO THOIL. 

1. Conas a bhraitheann tú mar Éireannach? An bhfuil bród ort gur Éireannach tú? Cathain a 

mhothaíonn tú mar fhíor Éireannach? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conas a mhothaíonn tú faoi theanga na Gaeilge? An dtaitníonn Gaeilge agus Béarla leat? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conas a bhraitheann tú mar dhuine dátheangach? An mothaíonn tú mar an gcéanna nó 

difriúil ó dhéagóirí eile? 
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4. Ainmnigh uair amháin go raibh bród ort mar Ghaeilgeoir. Mínigh cad a tharla agus conas a 

bhraith tú. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ainmnigh uair amháin gur bhraith tú mí-chompordach mar Ghaeilgeoir. Mínigh cad a tharla 

agus conas a bhraith tú. 

 

 

 

 

 

 

 

6. An mbraitheann tú go bhfuil aitheantas amháin nó dhá aitheantas agat mar dhuine 

dátheangach? An mothaíonn tú go bhfuil dhá thaobh de do phearsantacht nó dhá pháirt de do 

shaol-an taobh Gaelach agus an taobh Béarla? Mínigh conas a bhraitheann tú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO RAIBH MAITH AGAT AS UCHT AN CEISTNEOIR SEO A LÍONADH ISTEACH DOM. 
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Aguisín 19: Ceisteanna Ríomhphost na nIar-scoláirí 
 

FREAGAIR NA CEISTEANNA SEO A LEANAS LE DO THOIL. 

TÁ GACH FREAGRA FAOI RÚN. 

Roinn 1: Cúlra 

1. An labhraíonn tú Gaeilge, Béarla nó an dá theanga sa bhaile? 

 

2. An bhfuil Gaeilge ag do thuismitheoirí? An cainteoirí dúchasacha iad? (Más Béarlóirí iad, 

an dtaitníonn Gaeilge leo?) 

 

 

 

3. Ar fhreastail tú ar bhunscoil Ghaeltachta, ar Ghaelscoil nó ar bhunscoil Bhéarla? 

 

 

4. An bhfuil Gaeilge á staidéar agat san ollscoil? 

 

 

Roinn 2: Duine Dátheangach 

1. Conas a mhothaíonn tú mar dhuine dátheangach? An mbraitheann tú difriúil mar dhuine 

dátheangach? 

 

 

 

2. Dar leat, an bhfuil buntáistí nó míbhuntáistí lena bheith i do dhuine dátheangach? Cad 

iad? 

 

 

3. An dóigh leat go mbeadh saol difriúil agat dá mbeifeá i do dhuine aonteangach? Mínigh 

le do thoil. 
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Roinn 3: Éireannach 

1. Conas a mhothaíonn tú mar Éireannach? 

 

 

2. Cathain a bhraitheann tú mar fhíor Éireannach? 

 

 

 

3. Conas a aithnítear Éireannach? Cad iad tréithe na nÉireannach? 

 

 

4. Conas atá Éireannaigh difriúil ó náisiúntachtaí eile? Cad iad na difríochtaí? 

 

 

 

5. Ar theastaigh uait riamh a bheith ó thír eile? Cén tír? Cén fáth? 

 

 

6. An síleann tú go bhfuil an t-aitheantas céanna ag Gaeilgeoirí agus atá ag Éireannaigh eile? 

 

 

7. Dar leat, ar thóg tú riamh faoi deara go mbíonn Éireannaigh sásta Gaeilge a labhairt agus iad 

thar lear seachas sa bhaile? Cén fáth go dtarlaíonn é sin? Tabhair sampla más féidir leat le do 

thoil. 
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Roinn 4: Gaeilge/Béarla 

1. An measann tú go bhfuil sé ‘cool’ Gaeilge a labhairt sa lá atá inniu ann? 

 

 

2. Cad é do mheon faoi Ghaeilge agus Béarla a fhoghlaim?  

 

 

3. Cathain a labhraíonn tú as Gaeilge? Cathain a labhraíonn tú as Béarla? 

 

 

4. Conas a mhothaíonn tú nuair a labhraíonn tú as Gaeilge/Béarla? An mbraitheann tú mar 

an gcéanna nó difriúil sa dhá theanga?  

 

 

 

5. An mbraitheann tú aon difríocht ionat féin nuair a labhraíonn tú as Gaeilge sa Ghaeltacht 

agus nuair a labhraíonn tú as Gaeilge sa Ghalltacht? An mbaineann sé leis an áit, na 

daoine nó meon an phobail? 

 

 

 

6. An dóigh leat go roghnaíonn tú an teanga ag brath ar an tslí a bhraitheann tú? Mar 

shampla, nuair a bhíonn fearg, brón nó áthas ort. 
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Roinn 5: Gaeilgeoir 

1. Dá mbuailfeá le duine don chéad uair, an ndéarfá leo gur Ghaeilgeoir tú? 

 

 

2. An mbíonn bród ort nuair a labhraíonn tú as Gaeilge? 

 

 

3. An gcuimhin leat ócáid faoi leith go raibh an-bhród ort mar Ghaeilgeoir? Cathain? Conas 

a bhraith tú? 

 

 

 

4. An gcuimhin leat ócáid faoi leith uair amháin gur bhraith tú mí-chompordach mar 

Ghaeilgeoir? Cathain? Conas a bhraith tú? 

 

 

 

5. Dar leat, an mbíonn daoine dearfach nó diúltach leat nuair a fhaigheann siad amach gur 

Ghaeilgeoir tú? An dóigh leat go mbíonn meas/drochmheas ag daoine ort nuair a 

thuigtear dóibh gur Ghaeilgeoir tú? Conas a léiríonn siad duit é? Tabhair sampla más 

féidir le do thoil. 

 

 

 

6. An dóigh leat go raibh suim ag mic léinn ollscoile eile ionat mar dhuine agus i do shaol 

toisc gur Ghaeilgeoir tú? Mínigh.  

 

 

 



380 

 

7. An mbaineann tú úsáid as do shloinne Gaeilge nó Béarla? Cén fáth? An dtaitníonn an dá 

cheann leat? 

 

 

8. Dá mbeadh foirm oifigiúil á líonadh isteach agat, an gcuirfeá d’ainm as Gaeilge nó as 

Béarla? Cén fáth? 

 

 

9. Dá mbeadh próifíl á líonadh isteach agat do rud éigin ar nós ‘Facebook’, an gcuirfeá 

d’ainm as Gaeilge nó as Béarla? Cén fáth? 

 

 

10.  Conas a mhothaíonn tú nuair a labhraíonn tú le do chuid cairde Gaeltachta trí Bhéarla?  

 

 

11.  An dóigh leat go ndéanann daoine breithiúnas ort nuair a chloiseann siad tú ag labhairt as 

Gaeilge? An mbraitheann tú faoi bhrú nó difriúil? An gcuireann sé isteach ort? Cad a 

dhéanann tú?  

 

 

Roinn 6: Íomhá na Gaeilge 

1. Dar leat, cad í íomhá na Gaeilge sna meáin chumarsáide sa lá atá inniu ann?  

 

 

2. An bhféachann tú ar TG4? Cad í do thuairim de TG4? Dar leat, an gcabhraíonn TG4 leis 

an Ghaeilge? 
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3. An éisteann tú le Raidió na Gaeltachta? Cad í do thuairim den stáisiún? Dar leat, cén 

íomhá a chruthaíonn R na G den Ghaeilge? 

 

 

 

4. An dóigh leat go bhfuil aitheantas nua ag an nGaeilge?  

 

 

5. An measann tú go bhfuil aon difríocht idir Gaeilge na Gaeltachta agus Gaeilge na 

cathrach? Cad é an difríocht? Cén cheann is fearr leatsa? 

 

 

6. An mbíonn tú sásta Gaeilge a labhairt le daoine a cheapann tú go bhfuil níos mó Gaeilge 

acu ná tú féin? 

 

 

7. An mbíonn tú sásta Gaeilge a labhairt le daoine nach bhfuil an méid céanna Gaeilge acu is 

tú féin? An gcasann tú ar an mBéarla riamh toisc nach bhfuil a gcuid Gaeilge chomh 

maith leat féin?  

 

 

8. An síleann tú go bhfuil sé níos fearr droch-Ghaeilge a labhairt ná gan í a labhairt in aon 

chor?  

 

 

9.  Dar leat, cad é meon pobail na hÉireann i leith na Gaeilge agus na Gaeltachta? 

 

 

 

 

 

10.  An gceapann tú go bhfuil nasc idir an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann? Mínigh le do 

thoil. 
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11.  Conas a bhraitheann tú nuair a chloiseann tú ceol traidisiúnta na tíre seo nó nuair a 

fhéachann tú ar chluiche Chumann Lúthchleas Gael? 

 

 

Roinn 7: Aitheantas 

1. An mbraitheann tú go bhfuil aitheantas amháin nó dhá aitheantas agat? An mbraitheann tú go 

bhfuil dhá thaobh de do phearsantacht-an taobh Gaelach agus an taobh Béarla? 

 

 

 

 

2. An measann tú go sainmhíníonn an Ghaeilge tú mar dhuine? 

 

 

3. Conas a bhraithfeá dá rachadh an Ghaeilge in éag agus dá gcuirfí deireadh le stádas na 

Gaeltachta? 

 

 

 

4. Dá mbeadh clann agat, an dtógfá iad le Gaeilge? 

 

 

5. Conas a mhothaíonn tú mar dhuine dátheangach, mar Ghaeilgeoir agus mar Éireannach nuair 

a bhíonn tú thar lear? An mbraitheann tú mar an gcéanna nó difriúil nuair a bhíonn tú sa 

bhaile? Tabhair sampla de bhabhta gur chaith tú thar lear nó eachtra a tharla duit. 

 

 

 

GO RAIBH MÍLE MAITH AGAT AS UCHT AN CEISTNEOIR SEO A LÍONADH ISTEACH 

DOM. 



383 

 

Aguisín 20: Litir chuig na hIar-scoláirí 

 

24.03.11 

 

 

A Chara, 

Táim ag scríobh chugat maidir le taighde atá ar siúl agam. I láthair na huaire táim ag bailiú eolais le 

haghaidh PhD san Oideachas i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Tá staidéar á dhéanamh agam ar an 

dátheangachas in Éirinn. Is é an teideal atá ar mo staidéar taighde ná ‘An Dátheangachas agus an 

tAitheantas: Déagóirí Éireannacha sa 21ú haois.’  

Tá staidéar á dhéanamh agam ar na daltaí sa scoil. Chuir mé agallamh ar dhaltaí áirithe agus anois ba 

mhian liom eolas a bhailiú ó roinnt iar-scoláirí. Bheinn go mór faoi chomaoin agat dá bhféadfainn 

cumarsáid a dhéanamh leat trí ríomhphost. Ba mhaith liom labhairt leat faoi do mheon i leith na 

Gaeilge agus do chuid aitheantais mar Éireannach dátheangach.  

Bheadh an t-eolas go hiomlán faoi rún agus ní bheadh d’ainm nó ainm na scoile ainmnithe san 

staidéar. 

Iniata tá bileog eolais agus foirm aontaithe duit. 

Dá mbeifeá sásta páirt a ghlacadh sa staidéar, sínigh an fhoirm aontaithe agus seol chugam ag an scoil 

é le do sheoladh ríomhphoist le do thoil. Rachaidh mé i dteagmháil leat chomh luath agus is féidir. 

 

Mise le Meas, 

Áine Ní Dhonnabháin.   
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Aguisín 21: Foirm Aontaithe na nIar-scoláirí 

 

Aontaím ………………………………................................... le páirt a ghlacadh i staidéar taighde 

Áine Ní Dhonnabháin, An Dátheangachas agus an tAitheantas: Déagóirí Éireannacha sa 21ú haois. 

 

Míníodh cuspóir agus nádúr an staidéir dom. 

 

Táim ag glacadh páirt go deonach. 

 

Tuigim gur féidir liom tarraingt siar ón staidéar ag aon am gan aon fhrithbhualadh. 

 

Tuigim gur féidir liom cead a tharraingt siar úsáid a bhaint as an eolas laistigh de dhá sheachtain den 

agallamh. Scriosfar an t-ábhar sa chás san. 

 

Tuigim go ndéanfar deimhin de go mbeidh mé gan ainm agus an tráchtas á scríobh trí mo chuid 

aitheantais a cheilt. 

  

Tuigim go bhféadfadh sleachta de m’agallamh a bheith luaite agus iad faoi cheilt sa thráchtas agus 

aon fhoilseacháin eile nó cur i láthair má thugaim cead thíos: 

 

Cuir tic () sa bhosca cuí 

Aontaím le tagairt/foilsiú de shleachta de m’agallamh  

Ní aontaím le tagairt/foilsiú de shleachta de m’agallamh  

 

 

Síniú………………………………………… 

Dáta………………………………................. 

Seoladh Ríomhphoist………………………………. 
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Aguisín 22: An Ceistneoir Náisiúnta 

 
 

 

FREAGAIR NA CEISTEANNA SEO A LEANAS AG CUR TIC () SA BHOSCA CUÍ LE DO 

THOIL. 

TÁ GACH FREAGRA FAOI RÚN. 

 

Roinn 1 

 

1. Gnéas:     Fireann        Baineann  

 

2.  Cén aois tú?  12     13      14       15    16     17      18    19  

                                                            

3.  An bhfuil tú i mbliain 1    2     3     4     5      6  ? 

                        

4.  Cén saghas iar-bhunscoile lán-Ghaeilge ina bhfuil tú faoi láthair?    

                     Scoil Ghaeltachta                                  

                     Gaelscoil  

                     Aonad lán-Ghaeilge  

 

5.  Cén saghas scoile í do scoil?     

     Buachaillí         Cailíní         Measctha  

 

6.  Cén saghas bunscoile ar a d’fhreastail tú? 

                     Scoil Ghaeltachta                                  

                     Gaelscoil  

                     Scoil Bhéarla  

 

7.  Cad iad teangacha dúchasacha do thuismitheoirí?  

      Máthair:      Gaeilge                      Athair:      Gaeilge  

                     Béarla                                    Béarla  

                     Eile                                       Eile  

 

8.  Cén teanga a labhraíonn tú sa bhaile? 

                   (a) Gaeilge    

                   (b) Béarla  

                   (c) Gaeilge agus Béarla    

                   (d) Eile  

 

Má fhreagair tú (c) nó (d) sonraigh na hócáidí ina labhraítear na teangacha seo le do thoil. 
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9. 

 Léirigh le tic () le do thoil an teanga a labhraíonn tú don 

chuid is mó sna hócáidí seo a leanas. 

Gaeilge Béarla Eile 

(a) Nuair a bhím ag labhairt le mo thuismitheoirí ag am béile.    

(b) Nuair a bhím ag labhairt le mo thuismitheoirí faoi hobair 

scoile. 

   

(c) Nuair a bhím ag labhairt le mo dheirfiúracha agus mo 

dheartháireacha. 

   

(d) Nuair atá mé feargach le duine de mo mhuintir.    

(e) Nuair atá áthas orm agus é á phlé le mo mhuintir.    

(f) Nuair atá fearg orm agus é á phlé le mo chairde.    

(g) Nuair atá áthas orm agus é á phlé le mo chairde.    

(h) Nuair atá brón orm agus é á phlé le mo chairde.    

(i) Nuair atá mé corraithe agus é á phlé le mo mhuintir.    

(j) Nuair atá mé ag labhairt le Príomhoide na scoile.    

(k) Nuair atá mé ag labhairt le múinteoirí ar scoil.    

(l) Nuair atá mé ag labhairt le cairde ar scoil.    

(m) Nuair atá mé ag labhairt le cairde lasmuigh den scoil.    

(n) Nuair atá mé amuigh go sóisialta.    

(o) Nuair atá mé ar laethanta saoire thar lear.    

(p) Nuair atá mé ag labhairt le mo shean-thuismitheoirí.    

(q) Nuair atá mé ar an bhfón le mo chairde.    

(r) Nuair atá mé ar an bhfón le mo mháthair/m’athair.    

(s) Nuair a sheolaim ríomh-phoist chuig mo chairde.    

(t) Nuair a sheolaim ríomh-phoist chuig mo chol ceathracha.    

(u) Nuair a sheolaim téacsanna chuig mo chairde.    

(v) Nuair a sheolaim téacs chuig mo mháthair/m’athair.    

(w) Nuair atá mé ar Facebook nó Bebo.    

 

Ba mhór an chabhair í dá mbeifeá in ann a mhíniú cén fáth go mbaineann tú úsáid as Gaeilge 

nó Béarla ag na hócáidí éagsúla. 
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Roinn 2 

FREAGAIR NA CEISTEANNA SEO LE DO THOIL. 

1. Conas a bhraitheann tú mar Éireannach?  

 

 

 

2. Conas a mhothaíonn tú faoi theanga na Gaeilge? 

 

 

 

 

3. Conas a bhraitheann tú mar dhuine dátheangach? 

 

 

 

 

4. Ainmnigh uair amháin go raibh bród ort mar Ghaeilgeoir. Mínigh conas a bhraith tú. 

 

 

 

 

 

5. Ainmnigh uair amháin gur bhraith tú mí-chompordach mar Ghaeilgeoir. Mínigh conas a 

bhraith tú. 
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Roinn 3 

FREAGAIR NA CEISTEANNA SEO A LEANAS LE CIORCAL TIMPEALL AR AN 

UIMHIR IS CONGARAÍ DOD’ THUAIRIM. 

 

Treoir do roinn 3: 

1. Easaontaím go hiomlán (EI)  2. Easaontaím go láidir (EL)  3. Easaontaím (E)                             

4. Gan tuairim (GT)                   5. Aontaím (A)                       6. Aontaím go láidir (AL) 

7. Aontaím go hiomlán (AI) 

 

Léirigh conas mar a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas le do thoil:  

 

 RÁITIS EI EL E GT A AL AI 

(i) Braithim mar Éireannach nuair a labhraím as 

Gaeilge. 
1 2 3 4 5 6 7 

(ii) Tá bród orm gur Éireannach mé. 1 2 3 4 5 6 7 

(iii) Is rud faiseanta é a bheith i d’Éireannach. 1 2 3 4 5 6 7 

(iv) Tá sé de dhualgas ar mhuintir na hÉireann 

Gaeilge a labhairt. 
1 2 3 4 5 6 7 

(v) Ní bheadh Éire mar Éire gan muintir na 

Gaeilge. 
1 2 3 4 5 6 7 

(vi) Is siombail í an Ghaeilge de haitheantas na 

hÉireann. 
1 2 3 4 5 6 7 

(vii) Ba chóir go mbeadh an Ghaeilge mar 

phríomhtheanga labhartha na hÉireann. 
1 2 3 4 5 6 7 

(viii) Is breá liom an Ghaeilge. 1 2 3 4 5 6 7 

(ix) Ní maith liom Gaeilge a labhairt le daoine go 

bhfuil níos mó Gaeilge acu ná mé féin.  
1 2 3 4 5 6 7 

(x) Ní maith liom Gaeilge a labhairt le daoine nach 

bhfuil an méid céanna Gaeilge acu is atá 

agamsa. 

1 2 3 4 5 6 7 

(xi) Is rud faiseanta é a bheith ag labhairt as 

Gaeilge. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xii) Is iontach an rud é muintir na Galltachta a 

chloisint ag labhairt as Gaeilge. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xiii) Ní maith liom Gaeilge a labhairt i measc 

daoine nach bhfuil Gaeilge acu.  
1 2 3 4 5 6 7 

(xiv) Is páirt lárnach í an Ghaeilge de chultúr na 

hÉireann. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xv) Is gá Gaeilge a bheith agat chun cultúr 

traidisiúnta na hÉireann a thuiscint. 
1 2 3 4 5 6 7 
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 RÁITIS EI EL E GT A AL AI 

(xvi) Tá sé tábhachtach an Ghaeilge a labhairt. 1 2 3 4 5 6 7 

(xvii) Is ábhar scoile tábhachtach í an Ghaeilge. 1 2 3 4 5 6 7 

(xviii) Tá an Ghaeilge tábhachtach do phointí Ard 

Teiste. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xix) Tá sé níos fearr oideachas a fháil trí mheán na 

Gaeilge ná Béarla. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xx) Is cabhair í an Ghaeilge chun post a fháil. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxi) Ba chóir do pholaiteoirí na hÉireann Gaeilge a 

labhairt sa Dáil agus go poiblí.  
1 2 3 4 5 6 7 

(xxii) Tá sé níos fearr droch-Ghaeilge a labhairt ná 

gan í a labhairt in aon chor. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xxiii) Ba chóir go mbeadh níos mó Gaeilge sna 

meáin chumarsáide. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xxiv) Is maith le hógánaigh na hÉireann an Ghaeilge. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxv) Is iontach an rud é a bheith i do dhuine 

dátheangach. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xvi) Tá níos mó buntáistí ná míbhuntáistí lena 

bheith i do dhuine dátheangach. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xxvii) Braithim bródúil nuair a labhraím as Gaeilge. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxviii) Tá sé tábhachtach an Ghaeilge a fhoghlaim. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxix) Tá meas ag pobal na hÉireann ar an nGaeilge. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxx) Is deacair an rud é a bheith i do Ghaeilgeoir. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxxi) Braithim difriúil nuair a labhraím as Gaeilge.  1 2 3 4 5 6 7 

(xxii) Braithim speisialta mar dhuine dátheangach. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxxiii) Ní fíor Éireannach tú muna bhfuil focal 

Gaeilge agat. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xxxiv) Tá aitheantas difriúil ag Gaeilgeoirí ó 

hÉireannaigh eile. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xxxv) Bíonn Béarlóirí in éad le Gaeilgeoirí. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxxvi) Tá íomhá sean-fhaiseanta den Ghaeltacht ag 

lucht an Bhéarla. 
1 2 3 4 5 6 7 
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 RÁITIS EI EL E GT A AL AI 

(xxxvii) Bheadh saol an-dhifriúil agam mar dhuine 

aonteangach. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xxxviii) Tá difríocht idir Gaeilge na Gaeltachta agus 

Gaeilge na cathrach (i.e. Gaeilge an 

Galltachta). 

1 2 3 4 5 6 7 

(xxxix) Braithim difríocht ionam féin nuair a athraím ó 

Ghaeilge go Béarla.  
1 2 3 4 5 6 7 

(xl) Bíonn náire orm nuair a labhraítear liom go 

poiblí as Gaeilge. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xli) Bíonn daoine diúltach liom nuair a fhaigheann 

siad amach gur Ghaeilgeoir mé. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xlii) Labhraíonn Éireannaigh níos mó Gaeilge nuair 

atá siad thar lear ná sa bhaile.  
1 2 3 4 5 6 7 

(xliii) Tá dhá aitheantas ag daoine dátheangacha. 1 2 3 4 5 6 7 

(xliv) Bíonn daoine dátheangacha faoi bhrú 

aitheantas amháin a roghnú. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xlv) Sainmhíníonn an Ghaeilge mé mar dhuine. 1 2 3 4 5 6 7 

(xlvi) Níl fíor aithne ag Béarlóirí orm.  1 2 3 4 5 6 7 

(xlvii) Braithim go bhfuil dhá thaobh de mo 

phearsantacht-an taobh Gaelach agus an taobh 

Béarla. 

1 2 3 4 5 6 7 

(xlviii) Tá sé níos fearr do shloinne a bheith agat as 

Gaeilge ná as Béarla. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xlix) Bíonn daoine dearfach liom nuair a fhaigheann 

siad amach gur Ghaeilgeoir mé. 
1 2 3 4 5 6 7 

(l) Braithim ciontach nuair a labhraím as Béarla le 

mo chuid cairde scoile. 
1 2 3 4 5 6 7 

(li) Is minic a bhíonn orm mo fhíor aitheantas a 

cheilt. 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

GO RAIBH MAITH AGAT AS UCHT AN CEISTNEOIR SEO A LÍONADH ISTEACH DOM. 
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Aguisín 23: Litir chuig na Príomhoidí maidir le dáileadh an cheistneora 

náisiúnta 
 

 12.03.11 

 

A Phríomhoide, 

Táim ag scríobh chugat maidir le taighde atá ar siúl agam. I láthair na huaire táim ag bailiú eolais le 

haghaidh PhD san Oideachas i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Is í an Dr. Mary Horgan an feitheoir 

atá agam. Tá staidéar á dhéanamh agam ar an dátheangachas in Éirinn. Is é an teideal atá ar mo 

staidéar taighde i láthair na huaire ná ‘An Dátheangachas agus an tAitheantas: Déagóirí Éireannacha 

sa 21ú haois’.  

Tá ceistneoirí á sheoladh agam chuig gach iar-bhunscoil lán-Ghaeilge i bPoblacht na hÉireann. Ba 

mhaith liom eolas a bhailiú ó roinnt daltaí i do scoil. Bheinn go mór faoi chomaoin agat dá bhféadfá 

na ceistneoirí iniata a chur ar aghaidh chuig múinteoir Gaeilge chun iarraidh ar 7 ndalta i mbliain a 

cúig nó a sé iad a líonadh isteach. Ba mhór an chabhair í dá mbeifeá in ann iad a dháileadh gan aird i 

measc na ndaltaí agus idir bhuachaillí agus chailíní más scoil mheasctha í. Bheinn buíoch dá 

dtabharfadh an múinteoir Gaeilge am do na daltaí na ceistneoirí a líonadh isteach laistigh de rang 

Gaeilge.   

Bheadh na ceistneoirí gan ainm agus ní bheadh ainm na scoile ainmnithe san staidéar. 

Bheinn buíoch dá mbeifeá féin nó an múinteoir Gaeilge in ann na ceistneoirí a sheoladh ar ais chugam 

sa chlúdach litreach le seoladh iniata chomh luath agus is féidir. 

Má tá aon cheist agat is féidir leat dul i dteagmháil liom ag nidhonnabhainaine@gmail.com. 

 

Mise le Meas, 

Áine Ní Dhonnabháin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nidhonnabhainaine@gmail.com
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Aguisín 24: Foirm Aontaithe na nDaltaí: An Scéim Phíolótach  

(An Ceistneoir) 
 

25.05.10 

 

A Thuismitheoir, 

Tá taighde ar siúl agam do Dhochtúireacht san Oideachas i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Is í an 

Dr. Mary Horgan mo fheitheoir. Baineann an taighde le ábhair an dátheangachais agus an aitheantais i 

bPoblacht na hÉireann Tá an scéim phíolótach ar siúl agam i láthair na huaire. Bheinn go mór faoi 

chomaoin agat dá dtabharfá cead dod’ pháiste ceistneoir a fhreagairt faoi a m(h)eonta i leith na 

Gaeilge agus a (h)aitheantas mar Éireannach dátheangach. 

Mise le Meas, 

Áine Ní Dhonnabháin.    

 

 () Tugaim cead do mo pháiste an ceistneoir a fhreagairt.  

 () Ní thugaim cead do mo pháiste an ceistneoir a fhreagairt. 

Síniú an tuismitheora:__________________________________ 

Síniú an dalta:________________________________________ 

 

Dear Parent, 

I am conducting research for my Doctorate in Education in University College Cork. Dr. Mary 

Horgan is my supervisor. My research topic is bilingualism and identity in the Republic of Ireland. I 

am currently commencing a pilot scheme. I would greatly appreciate it if you would give your 

permission to answer a questionnaire about his/her attitude in relation to the Irish language and his/her 

identity as an Irish bilingual. 

Yours Sincerely, 

Áine Ní Dhonnabháin. 

 

 () I give permission to my child to answer the questionnaire. 

 () I do not give permission to my child to answer the questionnaire. 

Parent’s signature:_____________________________________ 

Student’s signature:___________________________________ 
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Aguisín 25: An Ceistneoir: An Scéim Phíolótach 

 

FREAGAIR NA CEISTEANNA SEO A LEANAS AG CUIR TIC () SA BHOSCA CUÍ LE DO 

THOIL. 

TÁ GACH FREAGRA FAOI RÚN. 

Roinn 1 

 

Gnéas:     Fireann        Baineann  

 

2.  Cén aois tú?  12     13      14       15    16     17      18    19  

                                                            

3.  An bhfuil tú i  mbliain 1    2     3     4     5      6  ? 

                        

4.  Cén saghas iar-bhunscoile lán-Ghaeilge ina bhfuil tú faoi láthair?    

                     Scoil Ghaeltachta                                  

                     Gaelscoil  

                     Aonad lán-Ghaeilge  

 

5.  Cén saghas scoile í do scoil?     

     Buachaillí         Cailíní         Measctha  

 

6.  Cén saghas bunscoile ar a d’fhreastail tú? 

                     Scoil Ghaeltachta                                  

                     Gaelscoil  

                     Scoil Bhéarla  

 

7.  Cad iad teangacha dúchasacha do thuismitheoirí?  

      Máthair:  Gaeilge                      Athair: Gaeilge  

                     Béarla                                    Béarla  

                     Eile                                        Eile  

 

8.  Cén teanga a labhraíonn tú sa bhaile? 

                   (a) Gaeilge    

                   (b) Béarla  

                   (c) Gaeilge agus Béarla    

                   (d) Eile  

 

 

Má fhreagair tú (c) nó (d) sonraigh na hócáidí ina labhraítear na teangacha seo le do thoil. 
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9. 

Léirigh le tic () le do thoil an teanga a labhraíonn tú don 

chuid is mó sna hócáidí seo a leanas. 

Gaeilge Béarla Eile 

Nuair a bhím ag labhairt le mo thuismitheoirí ag am  

béile. 

   

Nuair a bhím ag labhairt le mo thuismitheoirí faoi      hobair 

scoile. 

   

Nuair a bhím ag labhairt le mo dheirfiúracha agus mo 

dheartháireacha.. 

   

Nuair atá mé feargach le duine de mo mhuintir.    

Nuair atá áthas orm agus é á phlé le mo mhuintir.    

Nuair atá fearg orm agus é á phlé le mo chairde.    

Nuair atá áthas orm agus é á phlé le mo chairde.    

Nuair atá brón orm agus é á phlé le mo chairde.    

Nuair atá mé corraithe agus é á phlé le mo mhuintir.    

Nuair atá mé ag labhairt le Príomhoide na scoile.    

Nuair atá mé ag labhairt le múinteoirí ar scoil.    

Nuair atá mé ag labhairt le cairde ar scoil.    

Nuair atá mé ag labhairt le cairde lasmuigh den scoil.    

Nuair atá mé amuigh go sóisialta.    

Nuair atá mé ar laethanta saoire thar lear.    

Nuair atá mé ag labhairt le mo shean-thuismitheoirí.    

Nuair atá mé ar an bhfón le mo chairde.    

Nuair atá mé ar an bhfón le mo mháthair/m’athair.    

Nuair a sheolaim ríomhphoist chuig mo chairde.    

Nuair a sheolaim ríomhphoist chuig mo chol ceathracha.    

Nuair a sheolaim téacsanna chuig mo chairde.    

Nuair a sheolaim téacs chuig mo mháthair/m’athair.    

Nuair atá mé ar Facebook nó Bebo.    

 

Ba mhór an chabhair í dá mbeifeá in ann a mhíniú cén fáth go mbaineann tú úsáid as Gaeilge 

nó Béarla ag na hócáidí éagsúla. 
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Roinn 2 

FREAGAIR NA CEISTEANNA SEO A LEANAS LE CIORCAL TIMPEALL AR AN 

UIMHIR IS CONGARAÍ DOD’ THUAIRIM. 

Treoir do roinn 2: 

1. Easaontaím go hiomlán (EI)    2. Easaontaím go láidir (EL)   

3. Easaontaím (E)                        4. Gan tuairim (GT)                     

5. Aontaím (A)                             6. Aontaím go láidir (AL) 

7. Aontaím go hiomlán (AI) 

 

Léirigh conas mar a aontaíonn tú nó a easaontaíonn tú leis na ráitis seo a leanas le do thoil:  

 RÁITIS EI EL E GT A AL AI 

(i) Braithim mar Éireannach nuair a labhraím as 

Gaeilge. 
1 2 3 4 5 6 7 

(ii) Tá bród orm gur Éireannach mé. 1 2 3 4 5 6 7 

(iii) Is rud faiseanta é a bheith i d’Éireannach. 1 2 3 4 5 6 7 

(iv) Tá sé de dhualgas ar mhuintir na hÉireann 

Gaeilge a labhairt. 
1 2 3 4 5 6 7 

(v) Ní bheadh Éire mar Éire gan muintir na 

Gaeilge. 
1 2 3 4 5 6 7 

(vi) Is siombail í an Ghaeilge de haitheantas na 

hÉireann. 
1 2 3 4 5 6 7 

(vii) Ba chóir go mbeadh an Ghaeilge mar 

phríomhtheanga labhartha na hÉireann. 
1 2 3 4 5 6 7 

(viii) Is breá liom an Ghaeilge. 1 2 3 4 5 6 7 

(ix) Ní maith liom Gaeilge a labhairt le daoine go 

bhfuil níos mó Gaeilge acu ná mé féin.  
1 2 3 4 5 6 7 

(x) Ní maith liom Gaeilge a labhairt le daoine nach 

bhfuil an méid céanna Gaeilge acu is atá 

agamsa. 

1 2 3 4 5 6 7 

(xi) Is rud faiseanta é a bheith ag labhairt as 

Gaeilge. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xii) Is iontach an rud é muintir na Galltachta a 

chloisint ag labhairt as Gaeilge. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xiii) Ní maith liom Gaeilge a labhairt i measc 

daoine nach bhfuil Gaeilge acu.  
1 2 3 4 5 6 7 

(xiv) Is páirt lárnach í an Ghaeilge de chultúr na 

hÉireann. 
1 2 3 4 5 6 7 
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 RÁITIS EI EL E GT A AL AI 

(xv) Is gá Gaeilge a bheith agat chun cultúr 

traidisiúnta na hÉireann a thuiscint. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xvi) Tá sé tábhachtach an Ghaeilge a labhairt. 1 2 3 4 5 6 7 

(xvii) Is ábhar scoile tábhachtach í an Ghaeilge. 1 2 3 4 5 6 7 

(xviii) Tá an Ghaeilge tábhachtach do phointí Ard 

Teiste. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xix) Tá sé níos fearr oideachas a fháil trí mheán na 

Gaeilge ná Béarla. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xx) Is cabhair í an Ghaeilge chun post a fháil. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxi) Ba chóir do pholaiteoirí na hÉireann Gaeilge a 

labhairt sa Dáil agus go poiblí.  
1 2 3 4 5 6 7 

(xxii) Tá sé níos fearr droch-Ghaeilge a labhairt ná 

gan í a labhairt in aon chor. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xxiii) Ba chóir go mbeadh níos mó Gaeilge sna 

meáin chumarsáide. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xxiv) Is maith le hógánaigh na hÉireann an Ghaeilge. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxv) Is iontach an rud é a bheith i do dhuine 

dátheangach. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xvi) Tá níos mó buntáistí ná míbhuntáistí lena 

bheith i do dhuine dátheangach. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xxvii) Braithim bródúil nuair a labhraím as Gaeilge. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxviii) Tá sé tábhachtach an Ghaeilge a fhoghlaim. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxix) Tá meas ag pobal na hÉireann ar an nGaeilge. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxx) Is deacair an rud é a bheith i do Ghaeilgeoir. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxxi) Braithim difriúil nuair a labhraím as Gaeilge.  1 2 3 4 5 6 7 

(xxii) Braithim speisialta mar dhuine dátheangach. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxxiii) Ní fíor Éireannach tú muna bhfuil focal 

Gaeilge agat. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xxxiv) Tá aitheantas difriúil ag Gaeilgeoirí ó 

hÉireannaigh eile. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xxxv) Bíonn Béarlóirí in éad le Gaeilgeoirí. 1 2 3 4 5 6 7 

(xxxvi) Tá íomhá sean-fhaiseanta den Ghaeltacht ag 

lucht an Bhéarla. 
1 2 3 4 5 6 7 
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 RÁITIS EI EL E GT A AL AI 

(xxxvii) Bheadh saol an-dhifriúil agam mar dhuine 

aonteangach. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xxxviii) Tá difríocht idir Gaeilge na Gaeltachta agus 

Gaeilge na cathrach (i.e. Gaeilge an 

Galltachta). 

1 2 3 4 5 6 7 

(xxxix) Braithim difríocht ionam féin nuair a athraím ó 

Ghaeilge go Béarla.  
1 2 3 4 5 6 7 

(xl) Bíonn náire orm nuair a labhraítear liom go 

poiblí as Gaeilge. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xli) Bíonn daoine diúltach liom nuair a fhaigheann 

siad amach gur Ghaeilgeoir mé. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xlii) Labhraíonn Éireannaigh níos mó Gaeilge nuair 

atá siad thar lear ná sa bhaile.  
1 2 3 4 5 6 7 

(xliii) Tá dhá aitheantas ag daoine dátheangacha. 1 2 3 4 5 6 7 

(xliv) Bíonn daoine dátheangacha faoi bhrú 

aitheantas amháin a roghnú. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xlv) Sainmhíníonn an Ghaeilge mé mar dhuine. 1 2 3 4 5 6 7 

(xlvi) Níl fíor aithne ag Béarlóirí orm.  1 2 3 4 5 6 7 

(xlvii) Braithim go bhfuil dhá thaobh de mo 

phearsantacht-an taobh Gaelach agus an taobh 

Béarla. 

1 2 3 4 5 6 7 

(xlviii) Tá sé níos fearr do shloinne a bheith agat as 

Gaeilge ná as Béarla. 
1 2 3 4 5 6 7 

(xlix) Bíonn daoine dearfach liom nuair a fhaigheann 

siad amach gur Ghaeilgeoir mé. 
1 2 3 4 5 6 7 

(l) Braithim ciontach nuair a labhraím as Béarla le 

mo chuid cairde scoile. 
1 2 3 4 5 6 7 

(li) Is minic a bhíonn orm mo fhíor aitheantas a 

cheilt. 
1 2 3 4 5 6 7 
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Roinn 3 

FREAGAIR NA CEISTEANNA SEO LE DO THOIL. 

1. Conas a bhraitheann tú mar Éireannach?  

 

 

 

2. Conas a mhothaíonn tú faoi theanga na Gaeilge? 

 

 

 

3. Conas a bhraitheann tú mar dhuine dátheangach? 

 

 

 

 

4. Ainmnigh uair amháin go raibh bród ort mar Ghaeilgeoir. Mínigh conas a bhraith tú. 

 

 

 

 

 

5. Ainmnigh uair amháin go raibh náire ort mar Ghaeilgeoir. Mínigh conas a bhraith tú. 

 

 

 

 

 

GO RAIBH MAITH AGAT AS UCHT AN CEISTNEOIR SEO A LÍONADH ISTEACH DOM. 
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Aguisín 26: “Bhí mé bródúil actually … go raibh mé difriúil ó na daoine 

eile” 
 

An Ceistneoir Náisiúnta  

Mhothaigh 20% dóibh go mbíonn bród orthu agus iad thar lear ar laethanta saoire, “Gach uair a théim 

thar lear braithim bródúil as an Ghaeilge” nó ar turas scoile, mar shampla, “agus mé sa Ghearmáin ag 

labhairt as Gaeilge le mo chairde agus ceistíodh muid cén teanga a bhí á labhairt againn mar níor 

chreid na heachtrannaigh go raibh a leithéid ann is an teanga Gaelach. Bhraith mé mórtasach”. Rinne 

13% de na daltaí cur síos ar ócáidí spórtúla ina mothaíonn siad bródúil mar Ghaeilgeoirí. Pléadh na 

torthaí seo i gcaibidil 6.  

Dar le 9% de na daltaí, bíonn bród orthu “i gcónaí” mar Ghaeilgeoirí, mar shampla, “bíonn bród orm 

chuile lá a labhraíonn mé as Gaeilge” agus “Bród orm mar Ghaeilgeoir gach uile is gach lá”. Dúirt 7% 

dóibh, daltaí a bhí ag freastal ar Ghaelscoileanna, go mbíonn bród orthu nuair a bhíonn siad sa 

Ghaeltacht, mar shampla, “An t-am a chuaigh mé chuig an Gaeltacht agus bhí mé in ann caint le 

daoine as Gaeilge. Bhí an áthas orm” agus “Nuair a bhí mé sa ceantair gaeltachta i Ciarraí agus 

bhíodar ag labhairt gaeilge le chéile agus cas siad orm chun béarla a labhairt ach bhí me in ann gaeilge 

a labhairt leo”. Luaigh 4% de na daltaí cúrsaí samhraidh mar an ócáid a mhothaigh siad bródúil mar 

Ghaeilgeoirí. Dúirt daltaí Gaelscoile gur mhothaigh siad bródúil nuair a d’fhreastail siad ar chúrsaí 

samhraidh sa Ghaeltacht agus dúirt daltaí Gaeltachta gur bhraitheadar mar sin nuair a bhíonn na 

scoláirí Gaeilge timpeall i rith an tsamhraidh, mar shampla, “Bím bródúil ceart go leor agus mé ag 

obair sa Coláiste Gaeilge i rith an tsamhradh ós rud go mbíonn mé ábalta í a mhúineadh do dhaoine 

eile” agus “Nuair a mbíonn scolairí Gaeilge timpeall agus iad ag iarraidh ort cúnamh le haghaidh 

Gaeilge a labhairt. Agus ceapann siad gurbh é an áit is deasa san domhan é an Gaeltacht”.  

Dúirt 5% eile go mbraitheann siad mar san agus iad ag glacadh páirt i gcomórtais, mar shampla ag 

Oireachtas na Gaeilge, “Bhí bród orm mar Ghaeilgeoir nuair a bhí mé ag Oireachtas na Samhna thíos 

i gCorcaigh” agus “nuair a bhuaigh foireann sinsear na scoile an tríú chraobh Éireann i ndiaidh a 

chéile sa dhíospóireacht Gaeilge”. Luaigh 3% de na daltaí Seachtain na Gaeilge mar ócáid gur 

mhothaigh siad bródúil, mar shampla, “Ar seachtain na Ghaeilge. Bhí mé sásta is an scoil go léir ag 

déanamh na himeachtaí Gaeilge go léir”.  

Dúirt 2% de na daltaí a d’fhreagair an ceistneoir go mbíonn bród orthu ar Lá Fhéile Pádraig, mar 

shampla, “ … go háirithe ar Lá Fhéile Pádraig nuair atá an domhan ar fad ag ceiliúradh (celebrating) 

cultúr na hÉireann. Labhraím as Gaeilge don lá ar fad”. Ní raibh ach dalta amháin (1%) a dúirt nár 

mhothaigh sé bródúil riamh, “Níor mothím bród mar Ghaeilgeoir”. Faraor, níor dhearna an rannpháirtí 

seo aon fhorbairt ar a fhreagra.  
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Dúirt 37% de na daltaí gur mhothaigh siad bródúil mar Ghaeilgeoirí ag meascán d’ócáidí éagsúla, ag 

labhairt ar Raidió na Gaeltachta, “Nuair a labhras ar radió na Gaeltachta faoi turas scoile”; ag labhairt 

as Gaeilge i measc Béarlóirí, “Nuair atá mé Gaeilge a labhairt i measc dream Béarla”; nuair a n-iarrtar 

orthu píosa a haistriú ó Bhéarla go Gaeilge, “Nuair nach bíonn fhios ag mo tuismitheoirí ar gaeilge sa 

nuacht nó sa pháipéar chaithfidh mé, agus táim abalta, é a léamh dóibh”; nuair a fuair siad toradh 

maith sa Ghaelainn, “nuair a fuair mé ‘A’ i mo Theastas Sóisearaigh”; nuair a thug siad cabhair dá 

gcairde lena gcuid Gaelainne, “Nuair a cuidím le mo cairde ina obair gaeilge”; nuair a ghlac siad páirt 

san agóid i gcoinne polasaí Gaeilge Fhine Gael toisc gur “léiríodh paisean do-chreidte i measc na 

daoine óga ar son ár dteanga dhúchasach”. Mar a dúirt mé cheana, is suimiúil gurb iad daltaí 

Gaelscoile amháin a rinne tagairt don ócáid pholaitiúil seo agus nár tháinig an sampla seo anuas in 

aon fhreagra a thug na daltaí Gaeltachta sa cheistneoir.  

Dúirt dalta amháin gur chabhair í an Ghaeilge chun cailíní a mhealladh, rud a dúirt beirt bhuachaill 

sna hagallaimh freisin, “Nuair a bhí mé istigh an amharclann agus chas cailíní deas romham timpeall 

agus d’iarr siad orm focal a aistriú go Gaeilge dóibh”. Luaigh dalta amháin ceolchoirm na Coronas, 

banna ceoil a ainmnigh cúpla dalta sna hagallaimh freisin mar go bhfuil gcumann siad amhráin as 

Gaelainn, “Nuair a tháinig amhrán The Coronas amach agus bhí fhios agam a raibh a caneadh ag iad”. 

Tá cosúlacht idir freagraí na ndaltaí agus an méid a ndúirt an láithreoir teilifíse Bláthnaid Ní Chofaigh 

(2012) gur féidir le banna ceoil ar nós Hothouse Flowers íomhá ‘cool’ a chruthú den teanga. 
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Aguisín 27:“Tá sé mar go bhfuil mé i siorcas”: Ócáidí nuair a bhíonn an 

solas ró-ghéar 
 

An Ceistneoir Náisiúnta 

Mhínigh cúigear dalta Gaeltachta gur bhraith siad mí-chompordach timpeall ar Bhéarlóirí, “Nuair a 

bhí chuile dhuine eile timpeall orm ag labhairt Béarla amháin”. Dúirt beirt dalta gur mhothaigh siad 

mí-chompordach nuair a bhíodar i suíomhanna áirithe, “Nuair a bhí mé sa oirthear Béal Féirste” agus 

“Nuair a bhíos i Sasana agus bhí fuath ar na Sasanaigh ar an teanga”. Tá cosúlacht idir na ráitis seo 

agus freagraí a thug beirt dhalta sna hagallaimh nuair a dúirt siad go mothaíonn siad mí-chompordach 

mar Ghaeilgeoirí nuair a bhíonn siad i mBéal Feirste. Dúirt beirt dhalta Gaeltachta nach mbraitheann 

siad compordach ag labhairt as Gaeilge sa chathair, “Nuair nach dtuigeann daoine céard atá tú ag rá ar 

nós daoine as an cathair … ” agus “Nuair a bhí mé ag caint le daoine óga le daoine ón cathair, ceap 

siad go raibh muintir a labhrann gaeilge sean-fhaisiúnta.”  

Thug na daltaí Gaelscoile a d’fhreagair an ceistneoir náisiúnta samplaí éagsúla d’ócáidí gur bhraith 

siad mí-chompordach. Bhí roinnt samplaí a tháinig anuas go minic, mar shampla, nuair a théann na 

daltaí ar cuairt go dtí scoileanna Béarla, nuair a bhíodar sa Ghaeltacht agus níor bhraitheadar nach 

raibh a gcuid Gaeilge chomh maith leis na daoine áitiúla, “Nuair a raibh mé sa Ghaeltacht. Bhraith mé 

amadach toisc gur thaispeán na daoine dúchasacha sa Ghaeltacht dom nach raibh Gaeilge fíor-chruinn 

agus saibhear agam ag an am”. Chomh maith le san, nuair a cheap daoine gur eachtrannaigh iad toisc 

go raibh siad ag labhairt as Gaeilge, nuair a dúirt siad le daoine go raibh siad ag freastal ar Ghaelscoil, 

“Nuair a bhí mé níos óga agus nuair a dúirt mé le daoine don chéad uair go bhfreastlaím ar scoil lán-

ghaelach. Bhraith mé mí-chompordach agus difriúil toisc go raibh mé níos óige agus go raibh mé 

difriúil óna pháistí eile”, agus nuair a chuireann Béarlóirí brú orthu Gaeilge a labhairt leo, “Nuair a 

chuireann duine ceist ort rud éigin a rá agus níl sé ar eolas agat”. Is suimiúil go ndúirt cúigear dalta i 

mbliain 5 agus 6 go mbraitheann siad mar seo nuair a bhíonn siad ar scoil. Mhínigh siad go mothaíonn 

siad neirbhíseach agus mí-chompordach agus iad ar scoil, mar shampla, “Nuair a bhí gach éinne eile 

ag labhairt Béarla ag ócáid scoile”. Thugadar cúiseanna éagsúla dá mí-chompord, “Bíonn sé mí-

compordach le linn ábhar ar nós Eolaíocht nó Stair nuair ar deacair í an téarmaíocht a thuiscint”, 

“uaireanta mothaím i bponc”, “I roinnt ranganna ar scoil toisc caighdeán íseal an Gaeilge atá ag roinnt 

múinteoirí. Bhí imní orm de bharr na droch nósanna a bhí á thaispeáint acu do dhaltaí”, “Nuair atá 

daoine ag caint liom ar scoil as Béarla tá sé ana mí-compordach” agus “I mo scoilse féin. Is cinnire 

Gaeilge mé. Tá meon ciniciúil ag muintir na scoile orainn de bharr go labhraímid Gaeilge an t-am ar 

fad. Is rud do-chreidte é i ndáiríre ach sin é an bealach atá sé áfach. Mothaím mícompordach uaireanta 

nuair a bíonn orainn labhairt le na grúpaí sin chun go labhródh siad Gaeilge”.  
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Aguisín 28: Próifíl Beathaisnéise agus Úsáid Teanga Rannpháirtithe an 

Cheistneora Náisiúnta 

 
 

An Ceistneoir Náisiúnta 

Tábla 1: Próifíl Beathaisnéise de Rannpháirtithe na gCeistneoirí 

Athróg Catagóir Uimhir Céatadán 

Gnéas Fireann 

Baineann 

98 

69 

58.7% 

42.3% 

 

Aois (Blianta) Range 

Mean (S.D.) 

12-19 

16.5 (1.1) 

 

 

Bliain Scoile 1 

2 

4 

5 

6 

  4 

  6 

  6 

125 

 27 

 2.4% 

 3.6% 

 3.6% 

74.4% 

16.1% 

 

Saghas Scoile lán-

Ghaeilge 

Gaelscoil 

Gaeltacht 

Aonad lán-Ghaeilge 

119 

 46 

  6 

 

69.6% 

26.9% 

  3.5% 

Saghas Scoile Measctha 

Buachaillí 

Cailíní 

166 

   5 

   - 

97.1% 

 2.9% 

   - 

 

Saghas Bunscoile Gaelscoil 

Gaeltacht 

Béarla 

98 

48 

25 

 

57.3% 

28.1% 

14.6% 

Teanga dhúchais na 

máthar 

Béarla 

Gaeilge 

Eile 

 

124 

 46 

  1 

72.5% 

26.9% 

 1.0% 

Teanga dhúchais an 

athar 

Béarla 

Gaeilge 

Eile 

 

119 

 46 

  3 

70.4% 

27.4% 

 1.8% 

Teanga labhartha an 

teaghlaigh 

Béarla 

Gaeilge agus Béarla 

Gaeilge 

Eile 

 

96 

51 

23 

 1 

56.1% 

29.8% 

13.5% 

 1.0% 

Fo-nóta: Níor fhreagair gach rannpháirtí gach ceist. Mar san, ní hionann gach iomlán i gcolún na 

huimhreacha le 172 toisc go bhfuil luach in easnamh.  
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Aois agus Gnéas 

Ba iad buachaillí tromlach na rannpháirtithe le 98 dóibh ann as 172 (58.7%). Bhí na rannpháirtithe 

idir dhá bhliain déag d’aois agus naoi mbliana déag d’aois. Ba é 16.5 bliain an meán-aois (S.D. 1.1). 

Bhí an chuid is mó de na rannpháirtithe seacht mbliana déag d’aois le 82 chás (47.7%) den ghrúpa ar 

fad. Bhí 11.0% de na daltaí a ghlac páirt sa cheistneoir ocht mbliana déag d’aois. Ciallaíonn san go 

raibh 59.3% den iomlán seacht mbliana déag d’aois nó níos sine. I gcontrárthacht, ní raibh ach 4.1% 

de na daltaí trí bliana déag d’aois nó níos óige. Iarradh ar Phríomhoidí na scoileanna lán-Ghaeilge a 

ghlac páirt sa thaighde na ceistneoirí a thabhairt do seachtar ndalta i mbliain a cúig nó a sé dá mbeadh 

siad in ann. Bhí meán-aois na mbuachaillí is meán-aois na gcailíní cosúil lena chéile le 16.5 bliana 

(S.D. 1.1) agus 16.6 bliana (S.D. 1.1) faoi seach. Mar san, ní raibh aon chaidreamh staitistiúil 

suntasach idir gnéas agus aois. Nuair a dhéantar meastachán orthu ina n-aonair, feictear gurb é seacht 

mbliana déag d’aois an catagóir aoise modal do bhuachaillí le 42 chás (42.9%). Mar is léir ó Fhigiúir 

1, bhí tromlach na gcailíní seacht mbliana déag d’aois le 38 chás (55.1%). I ngéar-chontrárthacht le 

dáileadh aoise na mbuachaillí, ní raibh ach 10.1% (7 gcás) de na cailíní ocht mbliana déag d’aois nó 

níos sine. Ní raibh ach dalta amháin a bhí dhá bhliain déag d’aois. Dá bharr san, cuireadh an catagóir 

aoise seo le catagóir aois 13. Chomh maith le seo, ní raibh ach rannpháirtí amháin a bhí naoi mbliana 

déag d’aois agus cuireadh an dalta seo le catagóir 18+. 

 

Próifíl Oideachais 

Bhí trí cheathrú de na rannpháirtithe le 125 as 172 (74.5%) i mbliain a cúig le 27 ndalta (16.1%) i 

mbliain a sé. Mar san, bhí níos mó ná naonúr ndalta as gach deichniúr a ghlac páirt sa staidéar sa dhá 

bhliain dheireanach den mheánscolaíocht. I ngéar-chontrárthacht, ní riabh ach deichniúr ndalta (6%) 

sa dhá bhliain tosaigh den mheánscolaíocht. Nuair a dhéantar meastachán ó thaobh gnéis, bhí 

céatadán níos airde de bhuachaillí (19.8%) i mbliain a sé i gcontrárthacht le na cailíní (11.8%). Bhí 

níos mó ná dhá thriain de na rannpháirtithe ag freastal ar Ghaelscoil, 69.6% nó 119 gcás, agus bhí níos 

mó ná ceathrú, 26.9% nó 46 chás, ag freastal ar scoil Ghaeltachta. Bhí an seisear dhalta eile (3.5%) ag 

freastal ar Aonad lán-Ghaeilge. Ní raibh aon difríocht suntasach idir an saghas scoile ar a raibh na 

rannpháirtithe ag freastal agus aois nó gnéas na rannpháirtithe. Bhí trí cheathrú de chailíní (72.5%) ag 

freastal ar Ghaelscoil i gcomparáid le 67.0% de bhuachaillí a bhí ag freastal ar an saghas seo scoile. 

D’fhreastail tromlach na rannpháirtithe ar scoil mheasctha le 166 cháis nó 97.1% (cás amháin in 

easnamh) seachas cúigear bhuachaill (2.9%). D’fhreastail tromlach beag ar Ghaelscoil don 

mbunscolaíocht le 98 gcás nó 57.6% agus d’fhreastail 28.2% ar bhunscoil Ghaeltachta. D’fhreastail 

an 14.6% eile ar bhunscoil trí mheán an Bhéarla. D’fhreastail formhór na daltaí iar-bhunscoile 

Gaeltachta ar bhunscoil Ghaeltachta freisin (95.7%) agus d’fhreastail 79.0% de dhaltaí Gaelscoile ar 

Ghaelscoil dá mbunscolaíocht. Is léir go raibh comhghaolú géar idir an saghas bunscoile agus an 

saghas iar-bhunscoile ar a d’fhreastail na daltaí.   



404 

 

Próifíl de Theangacha Dúchasacha na dTuismitheoirí  

Ba é an Béarla teanga dhúchais beagnach trí cheathrú de mháithreacha na rannpháirtithe le 124 chás 

nó 72.5%. Bhí níos mó ná ceathrú de mháithreacha ina gcainteoirí dhúchasacha Gaeilge le 46 chás nó 

26.9%. Bhí máthair amháin ann nach raibh an Ghaeilge nó an Béarla mar a teanga dhúchais. Bhí an 

pátrún d’aithreacha na rannpháirtithe cosúil leis an bpátrún seo. Dar leis na daltaí, ba é an Béarla 

teanga dhúchais 70.4% dá n-aithreacha agus ba í an Ghaeilge teanga dhúchais 27.4% dóibh. Bhí 

pátrún láidir le feiscint nuair a cuireadh teanga dhúchais na máthair i gcomparáid le teanga dhúchais 

na n-athair. Mar a léiríonn Figiúir 2, bhí an bheirt thuismitheoir mar chainteoirí dhúchasacha Béarla i 

111 chás (66.1%), i mbeagnach níos mó ná aon chúigiú de cháis bhí an bheirt thuismitheoir mar 

chainteoirí dhúchasacha Gaeilge (37 gcás nó 21.5%) agus in aon dheichiú de cháis (17 gcás nó 9.9%) 

ba iad an Ghaeilge agus an Béarla teangacha dúchasacha a dtuismitheoirí. Bhí trí chás eile ann ina 

raibh beirt rannpháirtí gurb é an Béarla teanga dhúchais a máthair agus níorbh í an Ghaeilge nó an 

Béarla teanga dhúchais a n-athair. Níorbh í an Ghaeilge nó an Béarla teanga dhúchais máthair nó 

athair an rannpháirtí eile.  

 

Thug tromlach na rannpháirtithe (96 chás nó 56.1%) le tuiscint go labhraíonn siad Béarla sa bhaile. 

Dar le níos lú ná aon thriain (51 chás nó 29.8%), labhraíonn siad Gaeilge agus Béarla sa bhaile. Mar 

san, níor chuir ach 23 chás nó 13.5% in iúl go labhraíonn siad Gaeilge amháin sa bhaile. Mar is léir ó 

Fhigiúir 3, ba mhór an tionchar a bhí ag teangacha dúchasacha na dtuismitheoirí ar an dteanga a 

labhraíodh sa bhaile. Bhí níos mó ná trí cheathrú (84 chás nó 76.4% ) de dhaltaí gurb é an Béarla 

teanga dhúchais a bheirt thuismitheoir agus ba é an Béarla an teanga a labhraíodh sa bhaile freisin. 

Dúirt níos mó ná leath (20 cás nó 54.1%) de na daltaí gur cainteoirí dhúchasacha Gaeilge ab ea a 

dtuismitheoirí,  go labhraíonn siad Gaeilge sa bhaile. Bhí caidreamh staitistiúil suntasach idir 

teangacha dúchasacha na dtuismitheoirí agus an saghas scoile ar a fhreastlaíodh (p<0.001). 

D’fhreastail níos mó ná ceithre chúigiú (31 chás nó 83.8%) de dhaltaí gurb í an Ghaeilge teanga 

dhúchais a dtuismitheoirí ar scoil Ghaeltachta agus d’fhreastail 6 chás nó 16.2% den ghrúpa seo ar 

Ghaelscoil. I gcontrárthacht le seo, d’fhreastail beagnach gach dalta (104 chás nó 94.5% ) gurb é an 

Béarla teanga dhúchais a dtuismitheoirí ar Ghaelscoil i gcomparáid le 6 chás nó 5.5%  a d’fhreastail ar 

scoil Ghaeltachta.       
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Figiúr 1: Dáileadh Aoise agus Gnéis na Rannpháirtithe 

 

Níl aon chaidreamh staitistiúil suntasach idir teanga dhúchais na dtuismitheoirí agus gnéas na 

rannpháirtithe, a mbliain scoile, a saghas scoile faoi láthair, meascán gnéis a scoile, an saghas 

bunscoile ar a d’fhreastail siad nó an teanga a labhraítear sa bhaile.  

 

Figiúr 2: Dáileadh teanga dhúchais na nDaltaí   
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Figiúr 3: Dáileadh na teanga a labhraítear sa bhaile de réir teanga dhúchais na dtuismitheoirí 

 

 

Úsáid na Gaeilge sa saol laethúil 

Rinne an chéad roinn eile den gceistneoir iniúchadh ar an dteanga a bhaineann na daltaí úsáid as ag 23 

ócáidí laethúla éagsúla a bhaineann lena saol scoile, teaghlaigh agus sóisialta. Léirítear an dáileadh 

iomlán de na torthaí seo i bhFigiúr 4. Is iad na príomh-thorthaí ón gceistneoir 23 roinn seo ná iad seo 

a leanas:   

 

Is í an Ghaeilge an teanga is comónta ina mbaineann siad úsáid as i dtrí de na 23 ócáid. Chuir 

beagnach gach dalta (95.3%, 161 chás) in iúl go mbaineann siad úsáid as Gaeilge agus iad ag labhairt 

le múinteoirí ar scoil. Ba é an chéad ócáid eile is comónta ina mbaintear úsáid as Gaeilge ná ag 

labhairt le Príomhoide na scoile (94.7%, 161 chás). Dúirt díreach os cionn dhá thriain 67.4% de 

dhaltaí go mbaineann siad úsáid as Gaeilge nuair a bhíonn siad ag labhairt le cairde ar scoil 

 

I gcontrárthacht, ba é an ócáid is mó ina mbaintear úsáid as Béarla ná ag seoladh ríomh-phoist chuig 

col ceathracha (90.5% de chásanna). Dúirt tromlach soiléir de dhaltaí go mbaineann siad úsáid as 

Béarla nuair a bhíonn siad ag seoladh ríomhphoist chuig a gcairde (87.5%) nó ag seoladh téacsanna 

chuig a m(h)áthair nó a (h)athair (86.6%). Is suimiúil gur bheag ócáid ina mbaineann daltaí úsáid as 

meascán de Ghaeilge agus Béarla. Mar san, ba é an ócáid is comónta ina mbaintear úsáid as Gaeilge 

agus Béarla araon ná ar saoire thar lear (10.5% de dhaltaí). Thug aon as deich (10.0%) de dhaltaí le 

tuiscint go mbaineann siad úsáid as Gaeilge agus Béarla nuair a bhíonn siad ar Facebook nó Bebo. 

Dúirt 9.9% de na rannpháirtithe go mbaineann siad úsáid as meascán den dhá theanga nuair a bhíonn 
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siad ag labhairt le cairde lasmuigh den scoil. Dúirt 7% de dhaltaí go mbaineann siad úsáid as Gaeilge 

agus Béarla (i) nuair a bhíonn siad ag labhairt le cairde ar scoil agus (ii) nuair a bhíonn siad amuigh 

go sóisialta.   

 

Figiúr 4: Dáileadh na teanga a labhraítear in ócáidí laethúla 

 

 

Ansin rinneadh iniúchadh ar an gcaidreamh idir na freagraí a fuarthas do na 23 ócáid seo agus sonraí 

beathaisnéise an dalta. Aimsíodh dhá thoradh suntasach staitistiúil ina mbaineann an dá cheann le 

inscne agus léirítear iad seo i dTábla 2. 
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Tábla 2: Úsáid suntasacha éagsúla teanga i ngnáthócáidí   

 Gaeilge Béarla  

Ócáid Fireann Baineann Fireann Baineann An difríocht ó 

thaobh 

suntais 

Nuair atá mé ag 

labhairt le Príomhoide 

na scoile. 

91.7% 100.0%   8.3% - p<0.05 

 

Nuair atá mé ar an 

bhfón le mo chairde. 

16.0%     4.7% 84.0% 95.3% p<0.05 

 

Dúirt gach aon dalta baineann a ghlac páirt sa staidéar go mbaineann siad úsáid as Gaeilge nuair a 

bhíonn siad ag labhairt lena bPríomhoide scoile. I gcontrárthacht, dúirt 8.3% de dhaltaí fireann go 

mbaineann siad úsáid as Béarla san ócáid seo (p<0.05). I gcontrárthacht leis an dtoradh deireanach, 

dúirt 16% de dhaltaí fireann go mbaineann siad úsáid as Gaeilge nuair a bhíonn siad ag labhairt cairde 

ar an bhfón, fad is a dúirt 4.7% de dhaltaí baineann go labhraíonn siad Gaeilge san ócáid seo (p<0.05). 

 

Rinneadh iniúchadh ar thionchar an saghas scoile ar a fhreastlaíodh ar úsáid teanga. Ní raibh baint 

suntasach ag an ócáid ‘Nuair a bhím ag labhairt le Príomhoide na scoile’, leis an saghas scoile ar a 

fhreastlaíodh. I ngach ócáid eile, bhí caidreamh suntasach staitistiúil idir an scoil ar a fhreastlaíodh 

agus úsáid teanga sainiúil. Bhí an difríocht idir na cineálacha scoile suntasach ag an leibhéal is airde 

(p<0.001) do xx ócáid agus léirítear na hócáidí seo i dtábla 3. Thug daltaí na scoileanna Gaeltachta le 

tuiscint go mbaineann siad níos mó úsáide as Gaeilge ná daltaí na nGaelscoileanna san 18 ócáid go 

léir. 

Tábla 3: Úsáid teanga de réir an saghas scoile ar a fhreastalaítear faoi láthair ag ócáidí laethúla 

            Gaeilge            Béarla 

Ócáid Scoil 

Ghaeltachta  

Gaelscoil  Scoil 

Ghaeltachta  

Gaelscoil  

Nuair a bhím ag labhairt le mo 

thuismitheoirí ag am béile. 

58.1% 9.0% 41.9% 91.0% 

Nuair a bhím ag labhairt le mo 

thuismitheoirí faoi hobair scoile. 

62.8% 11.6% 37.2% 88.4% 

Nuair a bhím ag labhairt le mo 

dheirfiúracha agus mo 

dheartháireacha. 

54.8% 9.6% 45.2% 90.4% 

Nuair atá mé feargach le duine de 

mo mhuintir. 

54.3% 15.4% 45.7% 84.6% 

Nuair atá áthas orm agus é á phlé le 

mo mhuintir. 

58.7% 12.1% 41.3% 87.9% 

Nuair atá fearg orm agus é á phlé le 

mo chairde. 

44.% 13.9% 55.6% 86.1% 

Nuair atá áthas orm agus é á phlé le 

mo chairde. 

47.6% 18.7% 52.4% 81.3% 
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Nuair atá brón orm agus é á phlé le 

mo chairde. 

37.2% 10.5% 62.8% 89.5% 

Nuair atá mé corraithe agus é á 

phlé le mo mhuintir. 

53.5% 13.2% 46.5% 86.8% 

Nuair atá mé ag labhairt le 

Príomhoide na scoile. 

97.8% 93.5% 2.2% 6.5% 

Nuair atá mé ag labhairt le 

múinteoirí ar scoil. 

95.5% 95.2% 4.5% 4.8% 

Nuair atá mé ag labhairt le cairde 

ar scoil. 

61.0% 71.9% 39.0% 23.1% 

Nuair atá mé ag labhairt le cairde 

lasmuigh den scoil. 

43.6% 9.8% 56.4% 90.2% 

Nuair atá mé amuigh go sóisialta. 45.0% 8.4% 55.0% 91.6% 

Nuair atá mé ar laethanta saoire 

thar lear. 

65.1% 22.2% 34.9% 77.8% 

Nuair atá mé ag labhairt le mo 

sheantuismitheoirí. 

83.7% 14.7% 16.3% 85.3% 

Nuair atá mé ar an bhfón le mo 

chairde. 

34.9% 3.4% 65.1% 96.6% 

Nuair atá mé ar an bhfón le mo 

mháthair/m’athair. 

60.5% 7.6% 39.5% 92.4% 

Nuair a sheolaim ríomh-phoist 

chuig mo chairde. 

24.4% 4.1% 75.6% 95.9% 

Nuair a sheolaim ríomh-phoist 

chuig mo chol ceathracha. 

28.9% 1.6% 71.1% 98.4% 

Nuair a sheolaim téacs chuig mo 

mháthair/m’athair. 

22.7% 5.0% 77.3% 95.0% 

 

 

Is féidir achoimre a thabhairt ar na caidrimh suntasacha do na trí ócáidí atá fágtha nach gclúdaítear i 

dTábla 3 mar seo a leanas. Dúirt níos mó ná trí cheathrú de dhaltaí Gaelscoile (76.9%) go mbaineann 

siad úsáid as Gaeilge ag an ócáid ‘Nuair a bhím ag labhairt le cairde ar scoil’. I gcomparáid le níos lú 

ná dhá thrian 61.0% dóibh a fhreastalaíonn ar scoil Ghaeltachta a dúirt go go mbaineann siad úsáid as 

Gaeilge ag an ócáid seo (p<0.05). Bhain 15.0% de dhaltaí na scoileanna Gaeltachta go mbaineann 

siad úsáid as Gaeilge nuair a bhíonn siad ag seoladh téacsanna chuig a gcairde, fad is a bhaineann 

4.5% amháin úsáid as Gaeilge chun téacsanna a sheoladh chuig a gcairde (p<0.05). Dúirt beagnach 

aon cheathrú 23.8%  de dhaltaí na scoileanna Gaeltachta go mbaineann siad úsáid as Gaeilge ar 

Facebook nó Bebo, fad is a dúirt 7.7% amháin de dhaltaí Gaelscoile go mbaineann siad úsáid as 

Gaeilge (p<0.01). 

 

Rinneadh iniúchadh ar thionchar na bunscoile ar a fhreastlaíodh ar úsáid teanga. Bhí difríocht 

suntasach staitistiúil idir bunscoil na ndaltaí agus a n-úsáid teanga i ngach ócáid seachas dhá cheann, 

ag labhairt le Príomhoide na scoile nó ag labhairt lena múinteoirí. Bhí difríocht suntasach go dtí an 

leibhéal is airde idir úsáid teanga na ngrúpaí bunaithe ar an saghas bunscoile ar a fhreastlaíodh do 18 

as an 21 ócáid atá fágtha. Taispeántar iad seo i dTábla 4. Tá cosúlachtaí idir na torthaí seo agus na 
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torthaí i dTábla 3. Bhí cosúlacht níos mó ann go mbainfeadh daltaí a d’fhreastail ar bhunscoil 

Ghaeltachta úsáid as Gaeilge i 17 de na 18 ócáid i gcomparáid leo san a d’fhreastail ar Ghaelscoil dá 

mbunscolaíocht. Ba é an t-aon ócáid ina bhain daltaí a d’fhreastail ar Ghaelscoil dá mbunscolaíocht 

úsáid níos minicí as Gaeilge ná san ócáid ag labhairt le cairde ar scoil, nuair a bhain 84.9% de dhaltaí 

úsáid as Gaeilge i gcomparáid le 59.1% de dhaltaí a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta. Dúirt 

84.4% de dhaltaí a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta go mbaineann siad úsáid as Gaeilge agus iad 

ag labhairt lena seantuismitheoirí, fad is a bhaineann 15.4% amháin de dhaltaí a d’fhreastail ar 

Ghaelscoil dá mbunscolaíocht úsáid as Gaeilge ag an ócáid seo. 

Tábla 4: Úsáid teanga d’ócáidí laethúla de réir an saghas bunscoile ar a freastalaíodh   

 Gaeilge Béarla 

Ócáid Bunscoil 

Ghaeltachta  

Gaelscoil  Bunscoil 

Ghaeltachta 

Gaelscoil  

Nuair a bhím ag labhairt le 

mo thuismitheoirí ag am 

béile. 

60.0% 8.2% 40.0% 91.8% 

Nuair a bhím ag labhairt le 

mo thuismitheoirí faoi hobair 

scoile. 

60.9% 11.6% 39.1% 88.4% 

Nuair a bhím ag labhairt le 

mo dheirfiúracha agus mo 

dheartháireacha. 

52.3% 11.1% 47.7% 88.9% 

Nuair atá mé feargach le 

duine de mo mhuintir. 

52.1% 16.5% 47.9% 83.5% 

Nuair atá áthas orm agus é á 

phlé le mo mhuintir. 

58.3% 12.2% 41.7% 87.8% 

Nuair atá fearg orm agus é á 

phlé le mo chairde. 

42.6% 14.7% 57.4% 85.3% 

Nuair atá áthas orm agus é á 

phlé le mo chairde. 

50.0% 16.5% 50.0% 83.5% 

Nuair atá brón orm agus é á 

phlé le mo chairde. 

37.8% 8.2% 62.2% 91.8% 

Nuair atá mé corraithe agus é 

á phlé le mo mhuintir. 

53.3% 12.6% 46.7% 87.4% 

Nuair atá mé ag labhairt le 

cairde ar scoil. 

59.1% 84.9% 40.9% 15.1% 

Nuair atá mé ag labhairt le 

cairde lasmuigh den scoil. 

43.9% 10.2% 56.1% 89.8% 

Nuair atá mé amuigh go 

sóisialta. 

45.2% 8.5% 54.8% 91.5% 

Nuair atá mé ar laethanta 

saoire thar lear. 

63.0% 22.4% 37.0% 77.6% 

Nuair atá mé ag labhairt le 

mo sheantuismitheoirí. 

84.4% 15.4% 15.6% 94.6% 

Nuair atá mé ar an bhfón le 

mo chairde. 

33.3% 4.2% 66.7% 95.8% 

Nuair atá mé ar an bhfón le 

mo mháthair/m’athair. 

61.4% 7.5% 38.6% 92.5% 

Nuair a sheolaim ríomh-

phoist chuig mo chairde. 

23.4% 4.2% 76.6% 95.8% 
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Nuair a sheolaim ríomh-

phoist chuig mo chol 

ceathracha. 

27.7% 1.1% 72.3% 98.9% 

 

Is féidir achoimre a thabhairt ar na caidrimh suntasacha don trí hócáid atá fágtha nach gclúdaítear i 

dTábla 4 mar seo a leanas. Bhain níos mó ná haon chúigiú (21.7%) de na daltaí a d’fhreastail ar 

bhunscoil Ghaeltachta úsáid as Gaeilge agus iad ag seoladh téacsanna chuig a dtuismitheoirí. Ba é an 

figiúir comhfhreagrach a bhí ann do dhaltaí a d’fhreastail ar Ghaelscoileanna dá mbunscolaíocht ná 

6.4% (p<0.01). Dúirt 15.2% de dhaltaí a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta gur bhain siad úsáid as 

Gaeilge agus iad ag seoladh téacsanna chuig a gcairde, fad is a bhain 5.3% de na daltaí a d’fhreastail 

ar Ghaelscoil dá mbunscolaíocht úsáid as Gaeilge san ócáid seo (p<0.05). Dúirt beagnach aon 

cheathrú (22.7%) de na daltaí a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta gur bhain siad úsáid as Gaeilge 

ar Facebook nó Bebo i gcontrárthacht le 6.9% de na daltaí a d’fhreastail ar Ghaelscoil dá 

mbunscolaíocht (p<0.05).  

 

Tionchar teanga dhúchais na dtuismitheoirí ar úsáid teanga 

Rinneadh scrúdú ar tionchar teanga dhúchais na dtuismitheoirí ar úsáid teanga na ndaltaí ag ócáidí 

éagsúla. Roinneadh teanga dhúchais na dtuismitheoirí go hathróg gurb í an Ghaeilge teanga dhúchais 

an bheirt thuismitheora nó gurb é an Béarla teanga dhúchais an bheirt thuismitheora mar gheall ar an 

méid beag tuismitheoirí a labhair teangacha ‘Eile’ chomh maith leis an uimhir beag de thuismitheoirí 

gurb é an Béarla teanga dhúchais an bheirt acu. Bhí caidreamh staitistiúil suntasach idir teanga 

dhúchais an tuismitheora agus úsáid teanga an dalta sna hócáidí seo cosúil leis an dá roinn roimhe seo, 

seachas trí hócáid. Ní raibh aon difríocht idir na grúpaí (i)nuair a bhíonn siad ag labhairt le 

Príomhoide na scoile, (ii) nuair a bhíonn siad ag labhairt le múinteoirí ar scoil agus (iii) nuair a bhíonn 

siad ag labhairt le cairde ar scoil. Bhí baint suntasach ag ocht ócáid déag leis an leibhéal is airde 

(p<0.001) agus taispeántar iad i dTábla 5.    
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Tábla 5: Teanga dhúchais na dtuismitheoirí agus úsáid teanga in ócáidí laethúla 

              Gaeilge             Béarla 

Ócáid Teanga 

dhúchais na 

dtuismitheoirí: 

Gaeilge 

Teanga 

dhúchais na 

dtuismitheoirí: 

Béarla 

Teanga 

dhúchais na 

dtuismitheoirí: 

Gaeilge 

Teanga 

dhúchais na 

dtuismitheoirí: 

Béarla 

Nuair a bhím ag labhairt 

le mo thuismitheoirí ag 

am béile. 

72.2% 2.8% 27.8% 97.2% 

Nuair a bhím ag labhairt 

le mo thuismitheoirí faoi 

hobair scoile. 

69.4% 8.3% 30.6% 91.7% 

Nuair a bhím ag labhairt 

le mo dheirfiúracha agus 

mo dheartháireacha. 

62.9% 6.0% 37.1% 94.0% 

Nuair atá mé feargach le 

duine de mo mhuintir. 

67.6% 13.6% 32.4% 86.4% 

Nuair atá áthas orm agus 

é á phlé le mo mhuintir. 

67.6% 9.0% 32.4% 91.0% 

Nuair atá fearg orm agus 

é á phlé le mo chairde. 

52.8% 11.8% 47.2% 88.2% 

Nuair atá áthas orm agus 

é á phlé le mo chairde. 

57.6% 15.6% 42.4% 84.4% 

Nuair atá brón orm agus é 

á phlé le mo chairde. 

50.0% 8.2% 50.0% 91.8% 

Nuair atá mé corraithe 

agus é á phlé le mo 

mhuintir. 

66.7% 9.3% 66.3% 90.7% 

Nuair atá mé ag labhairt 

le cairde lasmuigh den 

scoil. 

48.5% 7.1% 51.5% 92.9% 

Nuair atá mé amuigh go 

sóisialta. 

53.1% 5.7% 46.9% 94.3% 

Nuair atá mé ar laethanta 

saoire thar lear. 

70.3% 19.4% 29.7% 80.6% 

Nuair atá mé ag labhairt 

le mo sheantuismitheoirí. 

94.4% 8.7% 5.6% 91.3% 

Nuair atá mé ar an bhfón 

le mo chairde. 

42.9% 2.8% 57.1% 97.2% 

Nuair atá mé ar an bhfón 

le mo mháthair/m’athair. 

75.8% 2.7% 24.2% 97.3% 

Nuair a sheolaim ríomh-

phoist chuig mo chairde. 

25.0% 2.8% 75.0% 97.2% 

Nuair a sheolaim ríomh-

phoist chuig mo chol 

ceathracha. 

31.4% 1.8% 68.6% 98.2% 

Nuair a sheolaim téacs 

chuig mo 

mháthair/m’athair. 

36.1% 0.9% 63.9% 99.1% 

Nuair atá mé ar Facebook 

nó Bebo. 

27.8% 6.2% 72.2% 93.8% 
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Ba é p<0.01 an leibhéal suntasach do cheann de na hócáidí atá fágtha, ag seoladh téacsanna chuig 

cairde.  

Tionchar teanga an bhaile ar úsáid teanga 

Ar deireadh, rinneadh scrúdú ar an gcaidreamh idir an teanga a bhaintear úsáid as sa bhaile agus úsáid 

teanga an dalta in ócáidí laethúla. Fuarthas pátrún comónta leis na torthaí roimhe seo idir an  seo agus 

úsáid teanga sna 23 ócáidí laethúla. Bhí an difríocht idir an teanga a bhaintear úsáid as sa bhaile agus 

an teanga a bhaintear úsáid as gach lá suntasach go staitistiúil go dtí an leibhéal is airde (p<0.001) do 

18 de na hócáidí atá fágtha, seachas ag seoladh téacsanna chuig cairde ina raibh an leibhéal suntasach 

(p<0.001). Bhí trí hócáid ann nach raibh aon difríocht idir teanga an bhaile agus úsáid teanga an dalta, 

cosúil le torthaí roimhe seo; nuair a bhím ag labhairt le Príomhoide na scoile, nuair a bhím ag labhairt 

le múinteoirí ar scoil agus nuair a bhím ag labhairt le cairde ar scoil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



414 

 

Aguisín 29: Ainmneacha na ndaltaí 

 

Scoil an Staidéir Cháis: Na Daltaí (T1, T2 agus T3) 

Léirigh dalta i mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta na slite éagsúla a mhothaíonn daoine 

óga dátheangacha faoin a n-ainmneacha agus na cúiseanna is na hócáidí a roghnaíonn siad leagan 

amháin thar leagan eile: 

Taighdeoir: Nuair a chloiseann tú Áine, an smaoiníonn tú ar an scoil? 

Dalta: Yeah (ag gáire) i gcónaí like tríd an bhunscoil Ann an ainm a bhí orm ach glaodh an 

máistir agus na múinteoirí eile Áine agus uaireanta ní chloisfidh mé gur Áine … gur mise a bhí 

ann (ag gáire). 

Taighdeoir: Ar bhraith tú uaireanta gur duine difriúil a bhí ann? 

Dalta: Saghas (ag gáire). 

Taighdeoir: Cad faoi do shloinne? 

Dalta: Bhuel dá mbeadh mo shlí ann úsáidfidh mé Ann Ní Chinnéide ach just éagsúil atá ann. 

Glaonn mé Kennedy orm féin. Tá sé just níos fuirist do dhaoine eile mar is cuimhin liom … an 

cuimhin leat an comórtas filíochta? Bhí siad ann agus ní raibh siad in ann é a rá agus bhíodar 

‘Ch … Ch’ and just like (ag gáire) … braithim mí-chompordach don duine atá ag iarraidh é a 

rá mar just níl siad in ann agus déanaim siad like haims de agus tá tú ‘Ok. Just glaoch Kennedy 

orm’. Agus uaireanta faigheann siad é sin mí-cheart.   

Taighdeoir: Dá mbeadh foirm oifigiúil á líonadh isteach agat, an gcuirfeá d’ainm as Gaoluinnn 

nó as Béarla? 

Dalta: Bhuel chuir m’athair é trí Bhéarla nuair a bhí sé ag cur mo chuntais banc in ord. 

Ghlaoigh sé Kennedy air just bhí a cheann trí Bhéarla chomh maith. 

Taighdeoir: Dá mbeadh próifíl á líonadh isteach agat do rud éigin ar nós Facebook, an gcuirfeá 

d’ainm as Gaoluinn nó as Béarla? 

Dalta: Tá saghas fadhb agam leis an Idirlíon i mo theach tá sé chomh mall … ní bhacaim leis. 

 

Is suimiúil gur bheirt dhalta a d’fhreastail ar bhunscoileanna Béarla, duine acu i mbliain 5 agus an 

duine eile i mbliain 6, a ndúirt liom gur b’fhearr leo úsáid a bhaint as an leagan Gaeilge dá n-

ainmneacha anois chomh minic is féidir leo in ionad an leagan Béarla atá orthu go hoifigiúil. Mar a 

mhínigh dalta na hArd Teistiméireachta, “is dóigh liom gur b’fhearr liom é a líonadh isteach as 

Gaoluinn cosúil leis mo cheadúnas tiomána nó rud éigin mar sin. Ba mhaith liom like é go léir a chur i 

nGaoluinn”.  

Nuair a ceistíodh na daltaí faoin a gcuid ainmneacha, cuireadh in iúl dom go mbíonn tuairimí éagsúla 

ag daoine óga dátheangacha i leith a n-ainmneacha. Mhíníodar go mbaineann siad úsáid as na 

leaganacha Gaeilge agus Béarla dá n-ainmneacha i gcomhthéacsanna éagsúla. Léirigh na daltaí san 

agallamh grúpa an cinneadh a bhíonn le déanamh acu ar bhonn rialta maidir le cúrsaí teanga agus an 

deacracht a bhíonn ag roinnt acu leis: 
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Máirín: Is fuath liom m’ainm i nGaoluinn. 

Máire: Glaonn mise mo chéad ainm i nGaeilge, nó céad ainm i mBéarla, dara ainm i 

nGaeilge mar ní maith liomsa é agus ní hé m’ainm.  

Taighdeoir: Ní bhraitheann tú gur tusa atá ann? 

Máire: Ní ghlaonn mo thuismitheoirí Máire orm, glaonn siad Mary orm. 

Taighdeoir: Ar chuir sé riamh isteach ort ar scoil gur ghlaoigh gach duine Máire ort gan 

ceist a chur ort? 

Máire: No mar tá sé an rud céanna nuair atáim ag obair, tá mé Mary ach … 

Taighdeoir: An maith leat an dá ainm a bheith agat? 

Máire: Is cuma liom ach piocaim féin Mary mar níl fhios ag a lán daoine orm … 

Niall: Faigheann tú i dtrioblóid má chuireann tú d’ainm as Béarla. 

Taighdeoir: D’ainm baiste nó do shloinne? 

Niall: D’ainm baiste like i mBéarla anseo. Like bhí múinteoir ag tabhairt amach dom (ag 

gáire). 

Máire: Ach glaonn (ainm an phríomhoide) Mary orm. 

Taighdeoir: An dóigh libh go bhfuil difríocht idir d’ainm baiste agus do shloinne a n-

aistriú? 

Rónán: An sloinne ... ait. 

Áine: Is féidir leat an sloinne a athrú ach ainm baiste ní féidir leat an ainm sin athrú. 

Máirín: Ach do chúpla daoine tá sé saghas ait d’ainm baiste Béarla agus sloinne 

Gaoluinn just ní … ní théann siad le chéile i gceart. 

Máire: Bhuel i gcóir mo payslip is gach rud deir sé Máire Ní Dhúill agus ansan i gcóir 

rudaí eile tá sé Mary Doyle agus i gcóir rudaí eile tá sé Mary Ní Dhúill.  

Taighdeoir: Trí rud? 

Máire: Yeah. 

An grúpa ag gáire. 

 

Tugann an píosa seo tuiscint dúinn nach éasca an cinneadh é do dhéagóirí dátheangacha leagan 

amháin dá n-ainmneacha a roghnú. Braitheann an leagan a roghnaíonn siad ar theanga an bhaile, 

teanga na scoile agus teanga na hoibre. Chomh maith le san, léirigh siad nach dtaitníonn leagan 

amháin leo ar chúiseanna éagsúla. Mar san, ní dhéanann siad cinneadh ag brath ar a dtuairimí 

phearsanta féin amháin agus ar an áit ina bhfuil siad, mar shampla ar scoil nó ag obair. Is cosúil gur 

deacair dóibh leagan amháin a roghnú toisc go mothaíonn siad go bhfuil an dá theanga is an dá ainm 

mar pháirt dóibh mar dhaoine agus go gcuireann daoine aithne orthu trí Ghaeilge agus trí Bhéarla ag 

brath ar an suíomh. Chomh maith le san, faigheann siad teachtaireachtaí éagsúla ó dhaoine fásta mar a 

thaispeáin siad sa phíosa thuas nuair a dúirt dalta amháin go mbíonn tú i dtrioblóid le múinteoirí ar 

scoil mura mbaineann tú úsáid as an leagan Gaeilge de d’ainm. Ach dúirt dalta eile go mbaineann 

Príomhoide na scoile úsáid as an leagan Béarla dá hainm baiste. Cuireann na samplaí seo in anuas go 

mbíonn ar dhéagóirí déileáil leis na tuairimí éagsúla a bhíonn ag a múinteoirí maidir le roghnú teanga. 

Tacaíonn na torthaí seo leis an mbéim a chuireann Cummins (2011) ar ról an mhúinteora in 

idirbheartaíocht aitheantais. Ní haon ionadh go mbíonn deacrachtaí acu ceann amháin a roghnú. Ní 

hamháin go mbaineann déagóirí dátheangacha úsáid as sloinne Gaeilge agus sloinne Béarla ach mar a 

léirigh an píosa thuas is próiseas casta é ina mbíonn níos mó ná hainm amháin acu. Tagann béim 

Jenkins (2008:17) ar nádúr iolrach agus solúbtha an aitheantais chun cinn anseo mar is cosúil nach 

mbíonn ainmneacha éagsúla mar a bhíonn aitheantais éagsúla ag déagóirí dátheangacha, “One’s 
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identity - one’s identities, indeed, for who we are is always multi-dimensional, singular and plural-is 

never a final or settled matter”.   

Ba shuimiúil gur luaigh cúpla dalta sa scoil an staidéir cháis ainm na Gaeltachta agus iad ag labhairt 

faoi hainmneacha sna hagallaimh. Is suimiúil gurb iad daltaí Gaeltachta amháin a d’fhreastail ar 

bhunscoil Ghaeltachta agus a tógadh sa cheantar Gaeltachta a luaigh ainm na Gaeltachta. Níor tháinig 

an t-ábhar seo anuas sna ceistneoirí náisiúnta in aon chor. Tugann sé seo le tuiscint go ndéanann 

déagóirí Ghaeltachta dlúth-cheangal idir a dteanga dhúchais agus a gceantar dúchasach. Aithníonn an 

litríocht go gcruthaítear aitheantais i suíomhanna áirithe agus go mbíonn tionchar ag áit nó suíomh ar 

chruthú aitheantais mar a léirigh Hopkins nuair a dúirt sé “geography matters” (Hopkins, 2010: 11). 

Aithníonn taighdeoirí a bhailíonn eolas ar an dátheangachas agus an aitheantas an tábhacht a 

bhaineann le háiteanna i gcruthú aitheantais an duine dátheangaigh (Prescher, 2007; Koven, 2007). Cé 

gur bpléitear an t-ábhar seo de ghnáth i gcomhthéacs daoine dátheangacha a bhíonn ar imirce i 

dtíortha nach í a dteangacha dúchasacha teanga labhartha na dtíortha sin, tháinig tábhacht na háite 

suas sa staidéar seo freisin. Mhínigh beirt dalta Gaeltachta go mothaíonn siad mí-chompordach agus 

feargach nuair a bhaineann daoine úsáid as an leagan Béarla d’ainm an cheantair. Mhínigh duine acu 

nach nglacann sí leis an leagan Béarla a chuirtear ar ainm na háite, “Deireann siad, “Where?” agus 

ansin deireann tú (ainm na Gaeltachta) agus “Cad é?” Agus níl mise chun a rá (ainm na háite as 

Béarla) mar ní áit é sin, dar liomsa”. Is suimiúil go ndúirt an bheirt dalta nár mhothaigh siad gurb 

ionann an t-ainm Béarla den gceantar agus an ceantar ina tógadh iad. Chuir an dalta eile in iúl go 

léiríonn daoine nach bhfuil meas acu ar an teanga nó ar an áit nuair a aistríonn siad an t-ainm go 

Béarla. Cheap sé gur sampla é de mheon diúltach an phobail i leith na Gaeilge: 

(Ainm na Gaeltachta as Béarla). Níl sé mo cheantar. Tá mo cheantar like (ainm na Gaeltachta 

as Gaeilge). Ach nuair a bhí mé níos óg níor thuig mé an tábhacht a bhain leis. I’d say (ainm na 

Gaeltachta as Béarla) mé féin. Ach anois … bhí mé ag cruinniú eile agus bhíodar ag labhairt 

mar gheall ar an bus agus ansin tháinig rud suas agus bhí na stopanna go léir … agus ansin bhí 

(ainm na Gaeltachta as Béarla) agus I was like, ‘Ba cheart (ainm na Gaeltachta as Gaeilge) a 

bheith ann agus ansin d’éirigh mé arís ag cruinniú eile agus ansin bhí an fear just kind of ag 

féachaint orm, ‘He’s kind of craiceáilte! Cad atá sé á rá?’. Ach bhí Rónán (dalta ina rang) ann 

so bhí sé sin ceart go leor agus chabhraigh sé liom … Mura raibh Rónán ann ní dóigh go 

mbeadh mé like … ní bhacfainn leis just ligfidh mé é. Ansin níor athraigh said é. Níor 

thuigeadar. Ach nuair a deireann daoine (ainm na Gaeltachta as Béarla) anois it’s kind of like a 

stabbing in the heart agus that’s kind of really dramatic ach bíonn tú just i do chluasa awww!!!! 

... just níl aon meas ag daoine … Gach uair a chloiseann tú é smaoiníonn tú faoi na droch-rud 

atá ag tarlú go dtí an Ghaoluinn. It’s just sampla eile … easpa meas … an ceann is mó.     

 

Ardaíonn an píosa seo cúpla pointe suimiúil. Ar an gcéad dul síos, tábhacht na Gaeilge don dalta. Ar 

an dara dul síos, gur éirigh an dalta dátheangach níos bródúla mar Ghaeilgeoir de réir mar a chuaigh 

sé in aois. Chomh maith le san, léiríonn sé an tábhacht a bhaineann le comhluadar is tacaíocht ó 

dhéagóirí eile ag an aois san. Mar a dúirt an dalta é féin, cé gur bhraith sé go láidir faoin leagan 
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Gaeilge d’ainm na háite, níor bhraithfeadh sé compordach ag ardú na fadhba mura raibh dalta eile ón 

scoil ina theannta leis an lá san. Thóg tuismitheoir Gaeltachta amháin faoi deara go roghnaigh a mac é 

féin úsáid a bhaint as an leagan Gaeilge dá ainm tar éis dó an mheánscoil a fhágaint cé gur tógadh iad 

le Béarla is le sloinne Béarla. Chuir sí béim ar an nasc idir an teanga agus an ceantar Gaeltachta mar a 

chuir an dalta Gaeltachta thuas nuair a dúirt sí go bhfuil a páistí bródúil as an Ghaeilge is as ceantar na 

Gaeltachta. Dá bharr san, bíonn siad sásta an leagan Gaeilge dá n-ainmneacha a úsáid: 

Well I notice Michael when he went to college he’s always Micheál Ó Céilleachair. Much more 

so than he would have been. If you had asked Michael before he went to college whether his 

name was Michael Kelleher … All his correspondence that comes to the house it’s all through 

Irish … I didn’t realise it. It was probably done a year before … I think all of my 

children…we’re (ainm na Gaeltachta) like and they identify with that and they’re very proud of 

that. And that is their identity. And I think it’s just a carry-over from that.  

 

Is suimiúil go roghnaíonn an iar-scoláire seo úsáid a bhaint as an leagan Gaeilge dá shloinne nuair a 

tógadh é leis an gceann Béarla. Is suimiúil gur chuir múinteoir amháin béim ar an gceantar freisin 

nuair a dúirt sí go bhfeiceann sí éagsúlachtaí idir daltaí na Gaeltachta is daltaí na Galltachta: 

Taighdeoir: An mbíonn na daltaí sásta úsáid a bhaint as a gcuid ainmneacha Gaoluinne? 

Múinteoir: Bíonn an chuid is mó acu agus sin áit go bhfeiceann difríocht idir daltaí a thagann 

ón Ghaeltacht féin agus daltaí a tháinig ó bhunscoil lán Ghaeilge ach atá ag marachtaint i 

gceantar le Béarla don chuid is mó, athraíonn iad san é thar n-ais iad go an-tapaidh agus 

scríobhann siad ar na leabhair i mBéarla. Ach na lads Gaeltachta go bhféachann siad ar an 

sloinne mar sin an sloinne atá acu agus fágann siad mar sin é. Níl aon cheist faoi don chuid is 

mó acu. 

 

Is léir go bhfágann an tuismitheoir thuas seo an cinneadh seo faoi chúram a mac toisc go ndúirt sí 

nach raibh fhios aici féin go dtí go bhfaca sí a ainm scríofa ar chlúdach litreach. Is suimiúil gur a 

mhalairt a dhéanann máthair eile ón Ghaeltacht nuair a mhínigh sí go mbíonn uirthi a chur in iúl dá 

mac a bhí ina mhac léinn Ollscoile ag an am nár chóir dó glacadh leis an leagan Béarla dá shloinne: 

Cuireann sé as domsa níos mó. Is fuath (go láidir, le béim) liom, go mór mhór nuair atá siad ag 

imirt cluichí nó rud éigin. ‘Ciarán O’ Mahony’ nó rud éigin. Agus deirim i gcónaí, ‘Ciarán, ní 

hé sin d’ainm’. Agus má buailim leis an duine a chuir an rud isteach, deirim leis, ‘It’s Ciarán Ó 

Mathúna’ … domsa, is masla é. Is masla (le béim) nach bhfuil an ainm ceart. Ní hé sin a ainm. 

 

Chuir an tuismitheoir seo in iúl go gcuireann sé isteach níos mó uirthi féin ná a mac nuair a bhaintear 

úsáid as an leagan Béarla dá shloinne. Thug daltaí eile i scoil an staidéir cháis le tuiscint gur minic a 

bhíonn fadhbanna acu lena n-ainmneacha agus nach mbíonn siad sásta nuair a bhaintear úsáid as an 

leagan Béarla. Mar a mhínigh dalta i mbliain 6 a d’fhreastail ar bhunscoil Ghaeltachta i mbliain na 

hArd Teistiméireachta:    
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Dalta: Níl said in ann foghraíocht a dhéanamh so like i gcóir deich bliain de mo shaol bhí an 

múinteoir….bhí an duine seo (ag gáire) ag labhairt, ag rá m’ainm ach bhí sé á rá é cam just é 

saghas slí and then she just like whatever … 

Taighdeoir: Ar chuir sé isteach ort? 

Dalta: Yeah actually agus bhí mé ansin just an-kind of embarrassed saghas. Yeah bhí mé an-

náirithe faoi mar bhí gach duine ag féachaint orm mar bhí go raibh sí ag abair mo shloinne cam 

agus ansin cheap daoine go raibh sé sloinne an-ghreannmhar agus ansin bhí mise ag seasamh 

ann and I was like yeah, níl sé seo … 

Taighdeoir: Nuair a dhéanann daoine botún an mbraitheann tú ‘ní hé sin m’ainm’? 

Dalta: Yeah (ag gáire) like dhá thaobh de do shaol. 

Taighdeoir: Cad faoi Facebook? 

Dalta: Níl Facebook ag glacadh leis agus gach uair a déanaim é … ach ní théann an Ó isteach 

dom … bhí daoine ag magadh fúm … bheadh sé níos éasca domsa mo shloinne Béarla a chur 

isteach ann ach níl mé. Tá mé chun é a fhágaint ann. Is cuma liom. Tá mé bródúil. Féachann sé 

saghas greannmhar ach tá mé chun é a fhágaint ann … mar tá mé ón Ghaeltacht … úsáidim é 

gach uair eile so cén fáth an athróidh mé anois?   

 

Mhínigh tuismitheoir Gaeltachta eile nach mbaineann an rogha idir an dá leagan le rogha idir an 

Ghaeilge agus an Béarla ach go mbaineann ainmneacha déagóirí dátheangacha lena gcuid aitheantais, 

“Ní bhaineann sé sin really leis an teanga, baineann sé sin leis an bpearsantacht. Agus uaireanta ní 

bhíonn an páiste sásta mar sin é d’aitheantas…… Ní dóigh liom go rud Gaoluinne ab ea é ach rud 

pearsantachta é. Sin m’ainm, ní hé sin m’ainm Gaoluinne”.  

Na Múinteoirí 

Bhí na múinteoirí ar aon fhocal leis an tuismitheoir Gaeltachta thuas. Ceistíodh na múinteoirí faoin 

nósmhaireachta teanga a thógann siad faoi deara agus chuir roinnt dóibh béim ar an tábhacht a 

leagann cuid de na daltaí ar a gcuid ainmneacha agus léirigh siad go dtuigeann siad a gcás. Mhínigh 

múinteoir amháin go mbaineann leagan amháin dá n-ainmneacha le saoil phearsanta is baile na 

ndaltaí: 

I think an sloinne is ceart go leor ní dóigh liom go gcuireann sé sin isteach orthu ach an ainm 

baiste is rud difriúil. Is rud éigin níos pearsanta agus ceapaim mar shampla Mary agus Máire. 

Má tá Mary ort i ngach áit eile, ní thuigim cén fáth go gcaithfidh tú é a athrú nuair a thagann tú 

ar scoil … ‘Sin mo shaol scoile agus m’ainm eile, baineann sé le gach rud eile’. You know … 

mo shaol … baineann sé leat, is rud éigin saghas pearsanta é … I think cuireann sé isteach ar 

daoine. Déanann sé difríocht idir do shaol agus an scoil … déanann sé difríocht don dalta but ní 

dhéanann sé difríocht sa phictiúr mór. 

 

Na hIar-scolairí 

Dúirt seisear iar-scoláire go mbaineann siad úsáid as a sloinne Gaeilge i gcónaí toisc gur baistíodh 

agus tógadh iad leis an gceann Gaeilge. Chuir triúr acu in iúl nach dtaitníonn an ceann Béarla leo. 

Mhínigh duine amháin acu nach maith léi an ceann Béarla toisc go mbíonn sé in úsáid ag daoine eile, 

“Ní thaitníonn mo shloinne Bhéarla ró-mhór liom mar is sloinne é atá fíor-comónta in Éirinn!”. 
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Cuireann an ráiteas seo béim ar an bpointe arís gur bhreá leis na rannpháirtithe a bheith difriúil ó 

dhaoine eile agus go dtugann an Ghaeilge deis dóibh a bheith difriúil. Nuair a cheistíodh iad faoin 

sloinne a roghnaíonn siad do fhoirmeacha oifigiúla is do rudaí sóisialta ar nós Facebook, dúirt an 

seisear acu go mbaineann siad úsáid as an sloinne Gaeilge do gach rud. Mar a mhínigh rannpháirtí 

amháin, “An tslí go féachaim ar ná gurb é m’ainm Gaelainn, m’ainm ceart agus ba shin é!”. Baineann 

duine amháin úsáid as an dá shloinne toisc go dtaitníonn an dá cheann léi, “Úsáidim mo sloinne 

Gaeilge san coláiste, obair agus taithí oibre. Ach do rudaí ginearálta úsáideann mé mo sloinne Béarla. 

Is maith liom an dá ceann ach má táim i suíomh le Gaeilge úsáideann mé mo sloinne Gaeilge”.  
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