
  

 

“Miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050”- 

Dylanwadau myfyrwyr ôl - 16 sydd yn 

astudio yn y Gymraeg mewn Addysg Uwch 

ac Addysg Bellach. 

 Cefndir 
Mae tystiolaeth yn awgrymu bod nifer y disgyblion sy'n gadael 
addysg cyfrwng Cymraeg i gwblhau eu hastudiaethau trwy 
gyfrwng y Saesneg mewn Colegau Addysg Bellach ar gynnydd 
(Davies, 2017). Mae angen gwell dealltwriaeth ynglŷn â’r 
prosesau rhesymu a gwneud penderfyniadau i ddisgyblion sy'n 
gadael addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer addysg bellach 
cyfrwng Saesneg. Bydd hyn yn rhoi darlun cliriach i ni ar sut i 
arfogi sefydliadau addysgol a’r myfyrwyr ynddynt i wneud 
penderfyniadau gwybodus ynglŷn â’u haddysg bellach, uwch, 
a’u dyfodol - boed hynny drwy gyfrwng y Gymraeg a’u peidio. 
Heb y wybodaeth hon, bydd defnyddio'r system addysg fel 
cyfrwng ar gyfer cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050 yn afrealistig. 
 
Er bod nifer y graddedigion sydd wedi astudio peth o’u gradd 
trwy gyfrwng y Gymraeg ar gynnydd (Davies, 2017; Cann, 
2004), nid yw hyn yn trosi i weithlu sy’n defnyddio’r iaith 
mewn rhinwedd broffesiynol, e.e. graddedigion mewn 
lleoliadau Iechyd, Addysg neu Ofal sy'n gallu cyfathrebu â 
defnyddwyr gwasanaeth yn eu hiaith gyntaf (Jones, 2019; 
Hinton, 2011). Hoffwn grybwyll ar y ffaith ein bod yn gweithio 
yn agos gyda’r Llywodraeth er mwyn cadw at y strategaeth 
polisi sydd mewn grym er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr 
yn 2050. 
 
Gyda’r ymchwil yn dechrau blaguro hoffwn dderbyn unrhyw 
sylwadau ynglyn ar prosiect mewn golwg a derbyn 
awgrymiadau am y camau nesaf megis mathau cyfoes o gynnal 
ymchwil ymysg bobl ifanc a’r ffurfiau gorau o recriwtio o fewn 
y ‘normal newydd’. 
 

Nod yr ymchwil 
• Ennill gwell dealltwriaeth o’r broses 

benderfynu wrth astudio trwy gyfrwng 
y Gymraeg cyn ac ar ôl 16 oed. 
 

Dyma’r cwestiynau ymchwil sydd yn cyd-
fynd gyda’r nôd: 

1. Pam mae dysgwyr o ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg yn dewis Addysg 
Bellach trwy gyfrwng y Saesneg? 

– A ydyn nhw wedyn yn cael eu colli i 
Addysg Uwch cyfrwng Gymraeg? (Ac 
felly'r gweithlu Cyfrwng Cymraeg?) 

  
2. Beth sy’n dylanwadu ar benderfyniadau 

myfyrwyr i beidio parhau i astudio trwy 
gyfrwng y Gymraeg mewn Addysg 
Bellach? 

– Beth yw'r rhwystrau / heriau / 
camsyniadau? 

 
3. Pa gefnogaeth sydd ei hangen ar 

fyfyrwyr sy'n gadael addysg cyfrwng 
Cymraeg ar gyfer Addysg Bellach 
cyfrwng Saesneg? 

– Pa fewnbwn sydd ei angen i gynnal 
hyfedredd yn y Gymraeg (hyd yn oed os 
nad yw myfyrwyr yn astudio trwy 
gyfrwng y Gymraeg). 

 

Amcanion 
Mewnweliad i’r camau: 
• AMCAN 1 
– Nod: Ymchwilio tueddiadau mewn symudiadau dysgwyr - dull 

Cymru gyfan. 
Methodoleg: Dull meintiol gan ddefnyddio dadansoddiad data 
eilaidd i asesu'r canlynol: 
1. Data Llywodraeth Cymru ynghylch gadael / trosglwyddo o 
addysg statudol Cyfrwng Cymraeg i Addysg Bellach Cyfrwng 
Saesneg. 
2. Nifer yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg mewn Addysg Uwch - 
o ble maen nhw'n dod? (Addysg Bellach neu Ysgolion?) 
3. Trosglwyddo o Addysg Bellach Cyfrwng Cymraeg i Addysg 
Uwch Cyfrwng Cymraeg. Beth yw'r tueddiadau a ble maent yn 
gadael? 

 
• AMCAN 2 
– Nod: Cael mewnwelediad dyfnach i broses gwneud 

penderfyniadau ac ymddygiad y rhai sydd y tu ôl i'r 
penderfyniadau, a’r rhai sy’n gwneud y penderfyniadau. 
Methodoleg: Dull ansoddol gan ddefnyddio'r fframwaith 
canlynol: 
Cynnal Ymchwil ansoddol yn cynnwys grwpiau ffocws gyda 
myfyrwyr cyfredol y 6ed dosbarth / Addysg Bellach / Addysg 
Uwch sydd â phrofiad o drosglwyddo o Cyfrwng Cymraeg i 
ddarpariaeth ôl-orfodol Cyfrwng Saesneg / Cyfrwng Cymraeg. 

 
• AMCAN 3 
– Nod: Cynhyrchu a lledaenu cynnyrch diriaethol, gwerthadwy yn 

seiliedig ar ganlyniadau ymchwil. 
Allbwn: Dadansoddi data i lywio datblygiad pecyn cymorth i fod 
ar gael ar lwyfannau fel ‘Y Porth’, Hwb (adnodd ar-lein 
Llywodraeth Cymru ar gyfer y proffesiwn addysgu).  
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Ystyriaethau Methodoleg 
Dengys tystiolaeth bod lleoliad methodoleg benodedig yn cael dylanwad ar ymateb isymwybodol unigolion mewn unrhyw ymchwil 
(Elwood a Martin, 2000). Egyr ddull ansoddol ddrysau i fynd i wraidd gwir deimladau unigolion (Denzin, 1989) a rhoi’r cyfle i unigolion 
ehangu ar unrhyw farn. Er bod yr ymchwil megis dechrau, sylwn fod pwysigrwydd lleihau'r pellter seicolegol rhwng yr ymchwilydd a’r 
cyfranogwyr yn elfen orfodol bwysig wrth ystyried pobl ifanc (Karnieli-miller, Strier, a Pessach 2009, t. 279). 
 
Ein bwriad ydi sicrhau bod y cyfranogwyr yn gyfforddus wrth gael eu cyfweld o fewn grwpiau ffocws drwy gysylltu eu ‘lleoliad penodedig 
cyfforddus’ gyda’r drafodaeth ynglŷn â’r ymchwil. Byddwn yn cynnig holiaduron cychwynnol er mwyn darganfod ‘lleoliadau penodedig 
cyfforddus’ yr unigolion, boed hynny yn gwneud ymarfer corff, cerdded, chwarae cerddoriaeth a.y.y.b cyn mynd ati i gynnal grwpiau 
ffocws yn y ‘lleoliadau penodedig cyfforddus’ er mwyn ceisio ennyn y gwir am y penderfyniadau sydd yn cael ei greu gan fyfyrwyr ynglŷn â 
pha lwybr maent eisiau dilyn at y dyfodol a pa fath o ddylanwadau sydd yn cael ei wneud ac os ydi’r dylanwadau hyn yn effeithio ar ba 
iaith maent eisiau yn rhan o’u dyfodol. 
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