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CYDNABYDDIAETH 

Mae ein dyled yn fawr i'n partneriaid ymchwil a 

wnaeth ddarparu'r cymorth ariannol, yr ydym wedi 

llwyddo i'w gyfateb mewn ffyrdd eraill, er mwyn gallu 

cynnal y gwaith ymchwil hwn.  Y rhain yw 

Comisiynydd Plant Cymru, Logicalis ac S4C.  Heb eu 

cymorth nhw, ni fyddai wedi bod yn bosibl cyflawni'r 

gwaith hwn. 

Yn ogystal, rydym yn ddiolchgar iawn i'r staff a'r 

disgyblion yn yr ysgolion ar draws Cymru sydd wedi 

cymryd rhan yn yr ymchwil hwn.  Er mwyn cynnal eu 

preifatrwydd, rydym wedi penderfynu peidio rhestru 

eu henwau. Rydych chi'n gwybod pwy ydych chi, ac 

rydym yn diolch yn fawr iawn i chi am eich cymorth 

a'ch cyswllt! 

Yn olaf, wrth gyflawni'r rhaglen ymchwil hon, rydym 

wedi dysgu gan eraill.  Addaswyd rhai o'r cwestiynau 

yn ein holiadur ar-lein o holiaduron eraill:  holiadur EU 

KIDS Go Online, holiadur Net Children Go Mobile, 

holiadur Common Sense Media Student. 

CYFEIRIO  

A fyddech gystal â chyfeirio fel:  Sangeet Bhullar, Ellen 

Helsper, Gareth Loudon, Richard Linnington, Serena 

Davies a Huw Davies.  Cenhedlaeth 2000:  Arferion 

Cyfryngau Digidol a'r Rhyngrwyd Disgyblion Blwyddyn 

9 (13 ac 14 oed) yng Nghymru.  Prosiect WISE KIDS, a 

gydariannwyd gan Gomisiynydd Plant Cymru, Logicalis 

ac S4C. 

BYRFODDAU A THERMINOLEG 

GYFFREDIN 

BYOD:  Mae ‘Dod â'ch Dyfais Eich Hun' mewn ysgolion 

yn cyfeirio at yr arfer o ganiatáu i ddisgyblion ddod i 

mewn a defnyddio eu ffonau clyfar, eu cyfrifiaduron 

neu eu llechi eu hunain at ddefnydd personol a 

defnydd yn ymwneud â'r ysgol. 

BBM:  Gwasanaeth Negeseua Blackberry sy'n caniatáu 

negeseua rhwng unigolion neu grwpiau gyda 

gosodiadau.  Mae'n gofyn am ffôn Blackberry neu fod 

ap Blackberry yn cael ei osod ar ffôn clyfar neu ddyfais 

symudol. 

Seiberfwlio:  ‘niwed bwriadol ac a gyflawnir dro ar ôl 

tro trwy ddefnyddio cyfrifiaduron, ffonau symudol a 

dyfeisiau electronig eraill’ (Hinduja & Patchin, 2009). 

Cymhwysedd Digidol:  y gallu i ddefnyddio'r 

Rhyngrwyd a thechnolegau digidol yn llawn ac mewn 

ffordd effeithiol a diogel. 

Llythrennedd Digidol:  mae'n cyfeirio at wybodaeth, 

sgiliau a'r ddealltwriaeth i ddefnyddio gwasanaethau 

ar-lein mewn ffordd effeithiol a diogel, ac i ddeall 

goblygiadau cymdeithasol, diwylliannol ac 

economaidd, a goblygiadau eraill bod yn ddinesydd ar-

lein. 

Dinasyddiaeth Ddigidol:  mae'n cyfeirio at y 

gwerthoedd, yr ymddygiad a'r llythrennedd digidol 

sy'n angenrheidiol ar gyfer cyfranogiad ar-lein 

effeithiol, creadigol, cyfrifol a diogel. 

Llythrennedd  sy'n hanfodol mewn perthynas â 

gwybodaeth:  Llythrennedd sy'n gysylltiedig gyda gallu 

gwerthuso ffynonellau gwybodaeth 

FSM:  Prydau Ysgol am Ddim 

Tudalen Facebook:  Proffil Facebook cyhoeddus ar 

gyfer busnesau, brandiau, enwogion, achosion, a 

sefydliadau eraill.  Yn wahanol i broffiliau Facebook, 

rhaid i bobl “hoffi” tudalen yn hytrach na'u 

hychwanegu fel “ffrind” er mwyn cael diweddariadau. 

Dysgu anffurfiol:  dysgu y tu allan i'r ysgol, nad oes 

ganddo amcan penodedig o ran canlyniadau dysgu. 

Platfformau:  maent yn cyfeirio at wefannau, apiau, 

gwasanaethau negeseua gwib, chwarae gemau a 

rhwydweithio cymdeithasol. 

Anfon negeseuon testun rhywiol:  mae'n cyfeirio at y 

defnydd o ddyfeisiau a thechnolegau digidol er mwyn 

creu, anfon neu rannu ffotograffau neu fideos 

cignoeth o rywun dan 18 oed. 

Ffôn clyfar:  ffôn gyda sgrin gyffwrdd fel arfer, y mae 

modd i chi ei ddefnyddio er mwyn pori'r Rhyngrwyd, 

lawrlwytho a throi at apiau, negeseuon e-bost, 

chwarae sain a fideos. 

SNS:  Gwefannau Rhwydweithio Cymdeithasol 

Cyfalaf Cymdeithasol:  ‘y cysylltiadau, y gwerthoedd a 

rennir a'r ddealltwriaeth mewn cymdeithas sy'n 

galluogi unigolion a grwpiau i ymddiried yn ei gilydd ac 

felly, i gydweithio’ (ffynhonnell:  OECD Insights:  

Human Capital - 

http://www.oecd.org/insights/37966934.pdf) 

Gwasanaethau Negeseua Cymdeithasol:  Mae'r rhain 

yn cyfeirio at wasanaethau negeseua unigol a grŵp 
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sy'n gweithio dros y Rhyngrwyd yn gyffredinol, na fydd 

angen rhif ffôn symudol ar eu cyfer efallai.  Mae Kik, 

iMessenger, BBM, Whatsapp, Viber yn enghreifftiau o 

wasanaethau. 

Platfformau Rhwydweithio Cymdeithasol – mae'r 

rhain yn cyfeirio at wasanaethau fel Facebook, 

Instagram, Twitter, Tumblr, Snapchat ac ati. 

ABCh:  Addysg Bersonol a Chymdeithasol. 

VLE:  Rhith-amgylchedd Dysgu (VLEs). 

Wikipedia:  y 'gwyddoniadur' ar-lein mwyaf o 

wybodaeth sydd wedi cael ei greu gan ddefnyddwyr y 

Rhyngrwyd eu hunain, ac y mae modd i unrhyw 

ddefnyddiwr ar y Rhyngrwyd ei olygu. 

YouTuber:  rhywun y mae ganddynt sianel YouTube 

benodedig, y mae ganddi ddilynwyr neu gefnogwyr. 

Hawlfraint WISE KIDS 2014.  Cedwir pob hawl. 
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CRYNODEB GWEITHREDOL - 

PRIF GANFYDDIADAU  

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau 
prosiect ymchwil a gynhaliwyd gennym ni, WISE KIDS, 
(ac a gyd-ariannwyd gan Gomisiynydd Plant Cymru, 
S4C a Logicalis) – ynghylch Arferion Cyfryngau Digidol 
a'r Rhyngrwyd a Llythrennedd Digidol Disgyblion 
Blwyddyn 9 yng Nghymru.   

Yn arbennig, nod y prosiect oedd cynnig dirnadaeth 
ynghylch: 

• Sut y mae disgyblion Blwyddyn 9 (13 ac 14 oed) 

yng Nghymru yn defnyddio'r Rhyngrwyd a 

thechnolegau digidol mewn cyd-destun 

cymdeithasol ac addysgol;  eu profiadau, eu 

tybiaethau, eu cymhellion a'u hymddygiad. 

• Pa mor hyddysg ydynt mewn technoleg ddigidol:  

pa mor fedrus y gallant ddefnyddio'r Rhyngrwyd a 

thechnolegau digidol mewn ffordd feirniadol, 

cadarnhaol a diogel, er mwyn cymdeithasu ac ar 

gyfer eu haddysg. 

• Pa mor wybodus a medrus ydynt wrth fod yn 

ddiogel ar-lein, a'r arferion y maent yn eu 

mabwysiadu. 

• Eu tybiaeth ynghylch darpariaeth y Rhyngrwyd a 

thechnolegau digidol yn eu hysgol a'r defnydd a 

wneir ohonynt;  eu tybiaeth ynghylch gwersi am 

ddiogelwch ar-lein. 

• Eu tybiaeth o gymorth a chyfryngu gan rieni sy'n 

ymwneud gyda'u defnydd o'r Rhyngrwyd a 

thechnolegau digidol. 

• Y rhwystrau sy'n eu hatal rhag cyfranogi mewn 

ffordd lawn ar-lein. 

• Sur y byddent yn dymuno cael eu hymgysylltu er 

mwyn bod yn ddinasyddion digidol wedi'u 

grymuso. 

Mae'r adroddiad hwn yn darparu argymhellion wedi'u 
seilio ar dystiolaeth ar gyfer llunwyr polisi addysg, 
addysgwyr ac eraill y mae ganddynt ddiddordeb 
mewn gwella addysg pobl ifanc, llythrennedd digidol a 
dinasyddiaeth ddigidol yng Nghymru. 

Mae'r prosiect ymchwil yn cynnwys dwy ran:  
astudiaeth ansoddol a ddilynir gan astudiaeth feintiol.  
Roedd yr astudiaeth ansoddol yn cynnwys 
cyfweliadau grŵp gyda 34 o ddisgyblion Blwyddyn 9 o 

bedair ysgol ar draws Cymru (mewn lleoliadau trefol, 
lled-drefol a gwledig, ac un ysgol ddwyieithog mewn 
lleoliad lled-wledig).  Dilynwyd hyn gan gyfweliadau 
un-i-un lled-strwythuredig gyda 24 o ddisgyblion 
Blwyddyn 9 yn eu cartrefi.  Roedd yr astudiaeth 
feintiol yn cynnwys 2081 o ddisgyblion o 24 ysgol ar 
draws Cymru (ysgolion Saesneg, Dwyieithog a 
chyfrwng Cymraeg), y gwnaethant lenwi holiadur ar-
lein manwl a gydlynwyd gan eu hathrawon ysgol, yn 
ystod oriau ysgol. 

Gwnaethom ddewis disgyblion Blwyddyn 9 ar gyfer 
ein hastudiaeth gan ein bod yn teimlo bod plant 13 ac 
14 oed yn cynrychioli grŵp oedran trosiannol.  Wrth i 
blant symud i'w harddegau, mae'n naturiol eu bod yn 
ceisio mwy o breifatrwydd ac ymreolaeth.  Am y 
rhesymau hyn, roeddem yn teimlo hefyd y byddai'r 
grŵp oedran hwn yn rhoi meincnod defnyddiol o 
atebion i ni i'w cwestiynau ymchwil uchod. 

Nodiadau Amrywiol:  Yn ein hymchwil, rydym yn 
defnyddio canrannau amrywiol nifer y disgyblion sy'n cael 
prydau ysgol am ddim (FSM) mewn ysgol – fel procsi ar 
gyfer statws cymdeithasol-economaidd amrywiol.  
Defnyddir y term rhiant er mwyn cyfeirio at riant/gofalwr. 

Rhoddir crynodeb o'n canfyddiadau allweddol isod. 

CANFYDDIADAU ALLWEDDOL 

DEFNYDD O'R RHYNGRWYD  

Mae mynediad at ddyfeisiau symudol fel ffonau clyfar 

a llechi, a chynlluniau data fforddiadwy/Wi-Fi, yn 

golygu bod gan y rhan fwyaf o blant fynediad sydd 

bron yn fynediad 'unrhyw bryd, unrhyw le' i'r 

Rhyngrwyd:  yn eu cartrefi a phan fyddant allan.  

Gwnaethom ganfod: 

• Mai'r cartref yw'r prif fan lle y bydd plant yn troi 

at y Rhyngrwyd yn ddyddiol o hyd, wrth i 78% 

ddweud eu bod yn ei ddefnyddio yn eu hystafell 

wely, a 60% yn dweud eu bod yn ei ddefnyddio 

mewn man arall yn eu cartrefi. 

• Mae 70% yn adrodd eu bod yn defnyddio'r 

Rhyngrwyd pan fyddant allan, o leiaf unwaith yr 

wythnos, a bod 21% yn troi ato yn ddyddiol yn yr 

ysgol. 

• Y prif ddyfeisiau a ddefnyddir gan blant er mwyn 

mynd ar-lein yw'r ffôn clyfar, llechen a chonsol 

chwarae gemau.  Fodd bynnag, mae 20% o blant 

yn dweud nad ydynt fyth wedi defnyddio ffôn 

clyfar, neu eu bod yn ei ddefnyddio lai nag 

unwaith yr wythnos. 
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• Mae'r arfer o ddefnyddio cyfrifiadur pen desg yn 

llai poblogaidd na'r arfer o ddefnyddio gliniadur a 

llechen. 

• Wrth gymharu plant o ysgolion sy'n cynnwys 

gwahanol lefelau o ran y rhai sy'n cael Prydau 

Ysgol am Ddim (FSM), ni cheir fawr iawn o 

wahaniaeth yn niferoedd y plant sy'n defnyddio 

dyfeisiau penodol yn ddyddiol, gan awgrymu na 

welir unrhyw anfantais o ran eu defnydd o 

ddyfeisiau. 

• Ni cheir fawr iawn o wahaniaeth rhwng defnydd 

dyddiol bechgyn a merched o'r rhan fwyaf o 

ddyfeisiau er mwyn troi at y Rhyngrwyd – yr 

eithriad yw consolau chwarae gemau, a 

ddefnyddir gan 50% o fechgyn bob dydd a dim 

ond 13% o ferched. 

PROFIADAU PERSONOL A CHYMDEITHASOL  

Mae'r Rhyngrwyd a thechnolegau digidol yn newid y 

profiadau personol a chymdeithasol y bydd plant yn 

eu cael, gan gynnig cysylltiad hollbresennol gyda 

chymheiriaid, cynnwys, gwasanaethau a chymunedau.  

Gwnaethom ganfod: 

• Bod platfformau rhwydweithio cymdeithasol a 

gwasanaethau negeseua cymdeithasol yn creu 

'mannau rhith cyffredin' pwysig er mwyn 

cyfathrebu, hunan-fynegi, cael newyddion, 

cyfeillgarwch, 'bod yn rhan o'r criw', ymdeimlad o 

berthyn, a chysylltu gydag enwogion. 

• Y gweithgareddau dyddiol mwyaf poblogaidd i'r 

ddau ryw yw cyfathrebu ac adloniant, sy'n cael eu 

cyfryngu trwy blatfformau cymdeithasol. 

• Mae'r defnydd dyddiol o'r Rhyngrwyd yn yr 

ysgol, yr adroddir amdano, yn parhau i fod yn 

gymharol isel, sef 17%. 

• Dros fis, mae mwy o blant yn adrodd eu bod yn 

defnyddio'r Rhyngrwyd er mwyn gwneud gwaith 

ysgol (97%) ac ar gyfer dysgu anffurfiol. 

• Roedd yr arfer o fabwysiadu gwasanaethau 

negeseua cymdeithasol a rhwydweithiau 

cymdeithasol yn un cyfoethog.  Facebook yw'r 

prif wasanaeth rhwydweithio cymdeithasol (SNS) 

o hyd ar gyfer y grŵp oedran hwn (83% yn 

gyffredinol), ond mae gwasanaethau mwy 

newydd fel sgwrsio trwy fideo (73%), Instagram 

(63%), Snapchat (68%) a Twitter (50%) wedi cael 

eu mabwysiadu hefyd, gyda mwy o ferched na 

bechgyn yn defnyddio'r rhain.  Fodd bynnag, 

roedd rhai plant wedi gadael neu wedi 

penderfynu peidio ymuno â phlatfformau yr oedd 

eu tybiaeth ohonynt yn negyddol. 

• Bernir bod rhai platfformau yn fwy preifat ac yn 

cael eu hystyried fel eu lle personol eu hunain e.e.  

Instagram, ac mae eraill, fel Facebook yn 

ymddangos fel pe baent yn lle ar gyfer ffrindiau a 

theulu yn fwy (er nad oedd hyn yn wir ym mhob 

achos). 

• Mae'n ymddangos bod bechgyn yn cymdeithasu 

yn fwy trwy chwarae gemau ar-lein, ac mae 

merched yn tueddu i gymdeithasu yn fwy trwy 

ddefnyddio gwasanaethau rhwydweithio 

cymdeithasol ac apiau negeseua cymdeithasol. 

• Roedd 52% o fechgyn yn chwarae gemau ar-lein 

bob dydd, o'u cymharu gyda 13% o ferched.  Ni 

fydd dau o bob tri phlentyn yn chwarae gêm bob 

dydd. 

• Yn ogystal, mae 77% o blant yn adrodd eu bod yn 

manteisio ar gyfryngau mewn ffyrdd traddodiadol 

o hyd – gan dreulio o leiaf awr bob dydd yn 

gwylio'r teledu, ffilmiau neu ddisgiau DVD (heb 

fod ar y Rhyngrwyd).  Mae'n ymddangos bod rhai 

yn cyflawni rhai gweithgareddau mewn ffordd 

ddwys, gan dreulio dros 4 awr bob dydd yn gwylio 

teledu, ffilmiau a disgiau DVD, yn chwarae gemau 

fideo ar eu pen eu hunain neu gydag eraill. 

• Mae plant yn cyflawni amrediad o weithgareddau 

creadigol a chymdeithasol fel creu a rhannu 

fideos.  Fodd bynnag, mae 25% o blant yn dweud 

NAD ydynt wedi creu neu rannu fideos ar y 

platfformau cymdeithasol y gwnaethom eu 

rhestru. 

• Mae'r rhai sy'n defnyddio ffonau clyfar a llechi yn 

ddyddiol yn gwneud mwy o ddefnydd o'r 

Rhyngrwyd, ac yn cyflawni rhagor o 

weithgareddau bob dydd.  Gan bod 

gweithgareddau a sgiliau yn gysylltiedig, mae 

modd i ni gasglu y gallai defnydd is o ddyfeisiau 

fel ffonau clyfar arwain at wahanol fath o raniad 

o ran sgiliau, un sy'n golygu nad yw'r rhai nad 

ydynt yn defnyddio dyfeisiau fel hyn mor fedrus 

wrth fanteisio ar gyfleoedd ar-lein. 

• Er bod nifer o blant yn defnyddio llechi a ffonau 

clyfar, mae'n ymddangos mai ychydig iawn 



8 

 

ohonynt sy'n manteisio ar yr apiau a'r cyfleoedd 

addysgol y mae'r dyfeisiau hyn yn eu caniatáu.  

Dim ond 19% o blant sy'n defnyddio ffôn clyfar 

neu lechen bob dydd sy'n defnyddio'r 

Rhyngrwyd er mwyn gwneud gwaith ysgol. 

Wrth gymharu gweithgareddau ar-lein dyddiol yn ôl 

cyfrwng iaith yr ysgol, ei lleoliad trefol/gwledig ac 

FSM, gwnaethom ganfod: 

• Bod 10% yn fwy o blant o ysgolion sy'n cynnwys 

lefelau FSM uwch (o'u cymharu gyda phlant o 

ysgolion sy'n cynnwys lefelau FSM is) yn 

defnyddio consolau chwarae gemau yn y cartref 

bob dydd. 

• Mae ychydig yn fwy o blant o ysgolion sy'n 

cynnwys lefelau FSM uwch (o'u cymharu gyda 

phlant o ysgolion sy'n cynnwys lefelau FSM is) yn 

cyflawni'r holl weithgareddau ac eithrio 

'defnyddio'r Rhyngrwyd i wneud gwaith ysgol'.  

Mae hyn yn awgrymu nad ydynt dan anfantais o 

ran eu mynediad i weithgareddau cymdeithasol 

ac adloniant. 

• Mae plant o ysgolion cyfrwng Saesneg yn fwy 

tebygol o gyflawni gweithgareddau 

rhwydweithio cymdeithasol a chwarae gemau na 

phlant o ysgolion Dwyieithog neu gyfrwng 

Cymraeg. 

• Mae plant o ysgolion trefol ychydig yn fwy tebygol 

o gyflawni'r holl weithgareddau na phlant o 

ysgolion gwledig. 

DIOGELWCH AR-LEIN, CYDNERTHEDD A 

PHREIFATRWYDD  

Rhan allweddol o ddinasyddiaeth ddigidol yw gallu 

rheoli'ch diogelwch a'ch preifatrwydd ar-lein.  

Gwnaethom ganfod: 

• Bod plant yn cael nifer o brofiadau negyddol 

a/neu sy'n peri gofid iddynt ar draws amrediad o 

blatfformau a mannau ar-lein, ond bod ganddynt 

strategaethau er mwyn rheoli'r rhain. 

• Mae 45% o blant wedi 'gweld cynnwys sydd wedi 

peri gofid iddynt' ac mae 42% wedi 'cael 

negeseuon anghwrtais ac sy'n peri gofid iddynt', 

ac mae mwy o ferched na bechgyn yn adrodd hyn.  

• Mae 47% wedi cael feirws. 

• Mae plant sy'n defnyddio ffonau clyfar/llechi yn 

rheolaidd yn fwy tebygol o adrodd profiadau ar-

lein negyddol/sy'n peri gofi iddynt na 

defnyddwyr anghyson.  Gallai hyn fod oherwydd 

eu bod yn cyflawni ystod fwy o weithgareddau, 

sy'n gysylltiedig gyda mwy o debygolrwydd y 

byddant yn dod ar draws cynnwys negyddol neu a 

fydd yn peri gofid iddynt.  Weithiau, fodd bynnag, 

gallai'r apiau negeseua mwy newydd eu hunain 

fod ar fai. Gwnaethom ganfod y gallai fod gan 

blant wahanol dybiaethau ynghylch bwriad neu 

gyd-destun negeseuon a rennir ar blatfformau 

penodol, felly mae'n haws i gamddealltwriaeth 

ddigwydd. 

Wrth archwilio gweithgareddau peryglus, (megis er 

enghraifft, 'edrych ar gynnwys na fyddai eu rhieni yn 

dymuno iddynt edrych arno ar-lein' a 'chyfathrebu 

gyda phobl nad ydynt yn eu hadnabod'), gwnaethom 

ganfod: 

• Bod plant yn cyflawni amrediad o weithgareddau 

y gallai oedolion eu hystyried fel rhai 'peryglus'. 

• Mae defnyddwyr rheolaidd ffonau clyfar/llechi 

yn fwy tebygol o gyflawni gweithgareddau 

peryglus na defnyddwyr anghyson.   

• Mae mwy o fechgyn na merched yn 'edrych ar 

gynnwys na fyddai eu rhieni yn dymuno iddynt 

edrych arno ar-lein' ac yn 'chwarae gemau fideo 

ar gyfer y rhai dros 18 oed'. 

• Mae chwarter o blant wedi dweud rhywbeth cas 

wrth rywun ar-lein. 

Wrth archwilio strategaethau plant er mwyn bod yn 

ddiogel ar-lein, gwnaethom ganfod: 

• Bod gan dros 70% o blant o leiaf bedair 

strategaeth ragweithiol er mwyn rheoli eu 

diogelwch, fel defnyddio gosodiadau 

preifatrwydd, atal, a gweithredu hunan-

sensoriaeth, cymryd cipluniau fel tystiolaeth, neu 

rannu gyda ffrindiau er mwyn cael cyngor.  Gan 

bod cydnerthedd yn gysylltiedig gyda chael nifer 

o strategaethau ymdopi dibynadwy, mae modd i 

ni gasglu bod plant yn gymharol gydnerth. 

• Mae dros hanner y plant yn adrodd eu bod yn 

defnyddio strategaethau rhagweithiol 

swyddogaethol fel gosod apiau/ rhaglenni gwrth-

feirws (mwy o fechgyn na merched), a bod o leiaf 

chwarter ohonynt wedi gwneud adroddiad ar-lein 
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am rywbeth nad ydynt yn ei hoffi (niferoedd tebyg 

o fechgyn a merched). 

Wrth archwilio sut y gwnaeth plant ymateb pan 

gawsant negeseuon ar-lein a wnaeth beri gofid mawr 

iddynt, gwnaethom ganfod: 

• bod 66% o blant yn adrodd y byddent yn 'atal yr 

anfonwr'. 

• Bydd mwy o ferched na bechgyn yn dweud wrth 

eu rhieni (61% o'i gymharu â 48%) neu eu 

ffrindiau (55% o'i gymharu â 39%).   

• Mae 45% yn dweud y byddant yn 'adrodd 

amdano i ddarparwr y gwasanaeth'. 

• Mae 36% o blant yn dweud y byddant yn herio 

sylwadau cas ar-lein, gyda mwy o fechgyn na 

merched yn adrodd hyn. 

• Yn ogystal, dywedodd o leiaf chwarter y plant y 

byddent yn manteisio ar strategaethau goddefol 

hefyd fel gadael y wefan neu stopio defnyddio'r 

gwasanaeth/ gêm.  Gallai'r weithred hon o 

'gymryd amser allan' fod yn strategaeth 

gadarnhaol ac sy'n diogelu.  Mae cryn dipyn yn 

dibynnu ar y sefyllfaoedd dan sylw, yn ogystal â 

sut y mae plant yn ystyried y strategaethau hyn 

eu hunain. 

Wrth archwilio arferion preifatrwydd ar-lein plant, 

gwnaethom ganfod: 

• Bod plant yn gwerthfawrogi eu preifatrwydd, gan 

wneud dewisiadau am yr hyn i'w ddatgelu ac i 

bwy. 

• Adroddodd 71% eu bod yn defnyddio gosodiadau 

preifatrwydd;  fodd bynnag, dim ond 43% o blant 

wnaeth ddweud bod eu diweddariadau ar SNS yn 

hollol breifat.  Nid yw defnyddio gosodiadau 

preifatrwydd yr un fath â bod yn hollol breifat ar-

lein. 

• Dangosodd plant anghysondebau yn eu harferion 

preifatrwydd, gan godi'r cwestiwn ynghylch faint 

y maent yn ei ddeall ynghylch rheoli eu 

preifatrwydd ar-lein.  Nid oedd yn ymddangos eu 

bod yn meddu ar ddealltwriaeth ddofn o'r ffordd y 

mae chwilio ar-lein yn gweithio, neu eu bod 

wastad yn deall nodweddion lluosog platfformau 

ar-lein, a'u harlliw yn aml. 

Yn ogystal, gwnaethom ddarganfod bod o leiaf 30% o 

blant yn ansicr ynghylch a oes modd erlyn rhywun am 

gyflawni gweithredoedd penodol ar-lein.  Roedd 68% 

yn ymwybodol o'r ffaith bod modd erlyn rhywun am 

fwlio ar-lein, ac mae hyn yn awgrymu effeithiolrwydd 

nifer o raglenni gwrth-fwlio.   

CYFRYNGU GAN RIENI  

Mae rhieni yn cyflawni rôl allweddol wrth gynorthwyo 

a rhoi arweiniad i ddefnydd eu plant o'r Rhyngrwyd. 

• Mae plant yn dweud bod gan eu rhieni 

strategaethau cyfryngu cymysg, y mae'n 

ymddangos eu bod yn dibynnu ar ffactorau fel 

dynameg y berthynas rhwng y rhiant a'r plentyn, y 

dybiaeth ynghylch pa mor agored i niwed yw'r 

plentyn, a chymhwysedd digidol y rhieni eu 

hunain. 

• Mae o leiaf 50% o blant yn adrodd bod eu rhieni 

wedi siarad gyda nhw ac wedi rhoi cymorth a 

chyngor iddynt er mwyn eu helpu i ddefnyddio'r 

Rhyngrwyd mewn ffordd ddiogel. 

• Mae strategaethau cyfryngu eraill yn cynnwys bod 

yn ffrindiau gyda'r plentyn ar SNS;  cadw eu 

cyfrineiriau;  gosod cyfyngiadau amser a'u hatal 

rhag defnyddio platfformau cymdeithasol 

penodol. 

• Mae 38% o blant yn adrodd bod eu rhieni yn 

cyfyngu ar yr amser y byddant yn ei dreulio ar-

lein.   

• Mae 71% o blant yn adrodd eu bod yn fodlon 

gyda lefel cyswllt eu rhieni gyda'u defnydd o'r 

Rhyngrwyd. 

• Er bod plant yn troi at eu rhieni o hyd am gymorth 

a help gyda'u gwaith cartref – nid oeddent yn 

dymuno i'w rhieni reoli eu defnydd o'r 

Rhyngrwyd ormod, neu ymwneud ormod ag ef. 

• Mae mwy o ferched na bechgyn yn adrodd am 

gyfryngu cyffredinol gan rieni mewn perthynas â'r 

Rhyngrwyd.  Gallai hyn awgrymu bod rhieni yn 

cymryd yn ganiataol bod merched yn wynebu 

mwy o risg ar-lein nag y mae bechgyn yn ei 

wynebu. 

• Gwnaeth dau o bob tri o blant a wnaeth adrodd 

mai cyfryngu cyfyngedig a ddarparir gan eu rhieni, 

nodi bod hynny oherwydd bod eu rhieni yn 

ymddiried ynddynt. 
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• Mae 9% o blant yn dweud mai'r rheswm dros 'lai 

o gyfryngu gan rieni o'u defnydd o'r Rhyngrwyd' 

yw 'oherwydd nad oedd eu rhieni yn gwybod sut 

i ddefnyddio'r dechnoleg'. 

• Mae 52% o blant sy'n defnyddio Facebook yn 

adrodd bod eu rhieni yn archwilio'u defnydd, ond 

mae llai na 30% o blant sy'n defnyddio 

platfformau mwy newydd fel Kik, Snapchat, 

Twitter ac Instagram, yn adrodd bod eu rhieni yn 

archwilio eu defnydd o'r rhain.  

• Mae dros 60% o blant sy'n defnyddio 

platfformau mwy newydd (ac eithrio Facebook) 

yn dweud bod eu rhieni yn ymwybodol o'r ffaith 

eu bod yn defnyddio'r platfformau hyn, ond nad 

ydynt yn eu monitro.  Gellir priodoli hyn i 

ymddiriedaeth rhieni neu eu diffyg 

ymwybyddiaeth o nodweddion rhwydweithio 

cymdeithasol y platfformau neu ba mor debyg 

ydynt i blatfformau fel Facebook. 

• Mae tua 10% o blant yn adrodd nad yw eu rhieni 

yn gwybod eu bod yn defnyddio platfformau 

cymdeithasol fel Snapchat, Twitter, Instagram a 

Kik.  

• Mae nifer o blant yn teimlo bod gan eu rhieni lai 

o ymwybyddiaeth o'r platfformau cymdeithasol 

hyn. 

• Mae'r rhan fwyaf o blant o'r farn y byddai eu 

rhieni yn cymeradwyo'r rhan fwyaf o'r pethau y 

maent yn eu postio ar-lein a'u defnydd o'r 

Rhyngrwyd.  Mae 16% o'r farn y gallai eu rhieni 

gael safbwyntiau cymysg, gan awgrymu y gallai'r 

plant hyn fod yn cyflawni gweithgareddau y 

gallent godi cywilydd neu fod yn beryglus. 

• Roedd 3% o'r farn na fyddai eu rhieni yn 

cymeradwyo'r rhan fwyaf o'u rhyngweithiadau, 

neu eu holl ryngweithiadau. 

• Roedd gan blant safbwyntiau cymysg ynghylch 

dymuno cael preifatrwydd gan rieni. Gwnaethant 

fynegi dymuniad i gael eu lle eu hunain, ond nid 

oeddent wastad yn gwybod y ffordd orau o 

gyflawni hynny, yn erbyn pryderon rhieni.  

Amlygwyd ofn gan blant y gallai eu rhieni 

gamddeall iaith, diweddariadau neu ddadleuon 

sy'n rhan o'u profiad nhw neu eu cymheiriaid ar-

lein. 

 

YR YSGOL A DYSGU  

Mae llythrennedd digidol ac addysg ynghylch 

dinasyddiaeth ddigidol yn hanfodol er mwyn paratoi, 

ysbrydoli a chynorthwyo pobl ifanc i fod yn 

ddinasyddion effeithiol, craff ac wedi'u grymuso, ac 

mae gan ysgolion rôl hanfodol i'w gyflawni yn hyn o 

beth.  Gwnaethom ganfod: 

• Mai dim ond 43% o blant sydd o'r farn bod eu 

hysgol yn meddu ar dechnoleg dda fel 

cyfrifiaduron/ llechi cyflym ar gyfer gwersi. 

• Mae 23% o blant yn adrodd nad oes modd 

defnyddio'r cyfleuster Wi-Fi yn yr ysgol. 

• Mynegwyd rhwystredigaeth gan sawl disgybl 

ynghylch darpariaeth gyffredinol technoleg mewn 

ysgolion, sy'n wael.  Mae hyn yn awgrymu bod 

bwlch yn bodoli rhwng yr hyn y mae plant yn 

cael profiad ohono y tu allan i'r ysgol, a'r hyn y 

mae ysgolion yn ei ddarparu. 

• Mae 44% yn dweud bod ganddynt yr hawl i ddod 

â'u dyfeisiau eu hunain gyda nhw i'r ysgol;  fodd 

bynnag, dim ond 19% sy'n dweud bod ganddynt 

yr hawl i ddefnyddio eu dyfeisiau eu hunain yn 

ystod gwersi. 

• Mae 59% o blant yn adrodd bod eu hathrawon yn 

gwybod sut i wneud gwersi yn ddiddorol gan 

ddefnyddio technoleg. 

• Mae 21% o blant yn dweud bod modd iddynt droi 

at y Rhyngrwyd yn yr ysgol bob dydd. 

Wrth gymharu canfyddiadau ar draws plant o wahanol 

ysgolion yn ôl cyfrwng iaith yr ysgolion, ysgolion trefol 

a gwledig, ac FSM, gwnaethom ganfod rhai 

gwahaniaethau: 

• Mae'n ymddangos bod plant o ysgolion sy'n 

cynnwys lefelau FSM is yn cael mantais (o'u 

cymharu gyda phlant o ysgolion sy'n cynnwys 

lefelau FSM uwch), gan bod mwy yn dweud bod 

eu hysgol yn cynnwys technoleg dda ar gyfer 

gwersi (47% o'i gymharu â 39%).  Mae hyn yn wir 

hefyd ar gyfer plant o ysgolion 

Dwyieithog/cyfrwng Cymraeg o'u cymharu ag 

ysgolion cyfrwng Saesneg (51% o'i gymharu â 

42%);  a phlant o ysgolion trefol o'u cymharu ag 

ysgolion gwledig (46% o'i gymharu â 40%).  
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• O ran materion sy'n ymwneud â 'Dod â'ch Dyfais 

Eich Hun' (BYOD), mae nifer lawer yn llai o blant o 

ysgolion Dwyieithog/cyfrwng Cymraeg yn adrodd 

'bod modd iddynt ddod â'u dyfais eu hunain i 

mewn' a 'defnyddio eu dyfeisiau eu hunain yn 

ystod gwersi ’.  

Yn ogystal, gwnaethom archwilio gwersi plant a oedd 

yn ymwneud gyda defnydd cyffredinol o'r Rhyngrwyd: 

• Mae'n galonogol nodi bod 69% yn adrodd eu bod 

yn cael eu haddysgu ynghylch sut i ddefnyddio 

chwilotwyr mewn ffordd fwy effeithiol, a bod dros 

hanner yn dweud eu bod wedi cael eu haddysgu 

ynghylch sut i greu blog, ac i ddefnyddio 

gwasanaethau sy'n arbed arian ac y gallent olygu 

cydweithio fel taenlenni a dogfennau Google.  

Mae llai (32%) yn adrodd eu bod wedi cael gwersi 

ynghylch Trwyddedau Creative Commons.  

Wrth archwilio defnydd plant o'r Rhyngrwyd a 

thechnolegau digidol yn ystod eu gweithgareddau 

adolygu a'u gwaith cartref, gwnaethom ganfod: 

• Bod gweithgarwch gwaith cartref yn canolbwyntio 

ar gyfrifiadur/gliniadur y teulu, er y dywedodd 

plant y byddent yn defnyddio eu ffonau 

clyfar/llechi er mwyn ymchwilio i'w gwaith cartref. 

• Mae plant yn defnyddio amrediad o blatfformau 

negeseua cymdeithasol a rhwydweithio 

cymdeithasol er mwyn trafod gwaith cartref/ 

gwaith ysgol trwy ffonio, anfon negeseuon, 

sgwrsio gan ddefnyddio fideo, cymryd cipluniau, 

neu greu nodiadau lleisiol gyda'u ffrindiau. 

• Mae 80% o blant yn dweud eu bod wedi cael 

gwybod am wefannau da ar gyfer gwaith cartref/ 

adolygu.  Fodd bynnag, gwnaethom ganfod ei bod 

yn ymddangos bod plant yn defnyddio ystod fwy 

cul o wefannau ar gyfer ymchwil a gwaith 

cartref, gyda gwefannau fel Wikipedia (a 

ystyriwyd mewn ffordd gadarnhaol a negyddol 

gan wahanol ysgolion) yn cael eu defnyddio yn 

bennaf.  Roedd yn ymddangos bod copïo a gludo 

cynnwys o'r Rhyngrwyd yn weithgarwch 

cyffredin. 

• Dangosodd plant rai sgiliau sy'n hanfodol mewn 

perthynas â gwybodaeth wrth wneud gwaith 

ymchwil ar gyfer gwaith cartref:  roedd y rhan 

fwyaf yn gwybod sut i edrych am enwau y mae 

modd ymddiried ynddynt fel BBC Bite Size, yn 

ogystal â chymharu gwybodaeth o fwy nag un 

gwefan er mwyn cadarnhau dibynadwyedd. 

 

• Mae'n ymddangos mai ychydig iawn o blant sy'n 

archwilio'r Rhyngrwyd mewn ffordd annibynnol 

er mwyn dod o hyd i ddeunyddiau dysgu.  Roedd 

gwaith ymchwil yn tueddu i fod yn gysylltiedig 

gyda gweithgarwch gwaith cartref. 

• Roedd plant yn amlygu rôl eu rhieni a'u brodyr a'u 

chwiorydd pan oedd angen iddynt gael help 

gyda'u gwaith cartref.  Mae hyn yn dangos 

pwysigrwydd cymhwysedd a llythrennedd 

digidol rhieni. 

Wrth archwilio arferion dysgu anffurfiol ar-lein (fel 
darllen/gwylio'r newyddion neu edrych am rywbeth 
nad oeddent yn ei ddeall/ chwilio am wybodaeth am 
ddiddordeb personol), gwnaethom ganfod: 

• ei bod yn ymddangos bod 31% o blant yn 

cyflawni amrediad o weithgareddau dysgu 

anffurfiol ar sail eu diddordebau personol a'u 

hobïau (o'u cymharu gyda 17% sy'n defnyddio'r 

Rhyngrwyd er mwyn gwneud gwaith ysgol bob 

dydd). 

• Mae 42% o blant yn dweud eu bod wedi gwrando 

ar bodlediadau neu wylio fideos er mwyn dysgu 

rhywbeth newydd. 

• Gwelwyd tystiolaeth o weithgarwch dinesig, wrth 

i 8% o blant ddweud eu bod wedi creu deiseb ar-

lein, a dywedodd 32% eu bod wedi creu Tudalen 

ar Facebook er mwyn hyrwyddo'u diddordebau, 

eu hobïau neu eu hachosion. 

• Mae niferoedd cymharol isel o ddisgyblion yn 

dweud eu bod wedi creu apiau (10%) neu 

ysgrifennu rhaglen gyfrifiadurol (14%). 

Wrth archwilio gwersi ysgolion ynghylch diogelwch ar-

lein a llythrennedd sy'n hanfodol mewn perthynas â 

gwybodaeth, gwnaethom ganfod: 

• Bod gan blant deimladau cymysg am ddarpariaeth 

gyfredol gwersi ynghylch diogelwch ar y 

Rhyngrwyd mewn ysgolion. 

• Dywedodd dros 80% o blant eu bod wedi cael 

gwersi ynghylch materion fel seiberfwlio ac 

ymddygiad cyfrifol ar-lein. 

• Mae llai o blant (40%) yn adrodd eu bod wedi 

cael gwersi am blatfformau mwy newydd fel 
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Snapchat, Instagram, Kik a Twitter, y maent wedi 

cael eu mabwysiadu gan dros hanner y plant. 

• Dim ond hanner y plant sy'n dweud eu bod wedi 

cael gwersi am sgamiau ar-lein a gwerthuso 

cynnwys, a dim ond 40% sy'n adrodd eu bod wedi 

cael gwersi ynghylch sut i adrodd am gynnwys sy'n 

peri gofid iddynt. 

• Weithiau, rhoddwyd gwybodaeth anghywir i'r 

plant yn eu gwersi. 

• Mae dros 40% o'r plant yn nodi yr hoffent gael 

mwy o wersi.  Mae hyn yn awgrymu nad yw'r 

gwersi presennol yn bodloni anghenion efallai. 

• Roedd plant yn dymuno cael mwy o wersi wedi'u 

seilio ar drafodaeth sy'n eu cynnwys nhw, mwy o 

straeon a mwy o wersi 'sut i' ymarferol mewn 

perthynas â rheoli gosodiadau preifatrwydd ar y 

platfformau y maent yn eu defnyddio. 

Wrth archwilio BYOD a'r ddarpariaeth dechnoleg, 

gwnaethom ganfod: 

• Bod dros 80% o ddisgyblion yn dweud y byddent 

yn dymuno gweld technoleg well mewn ysgolion, 

a chyfleuster Wi-Fi y byddai modd iddynt ei 

ddefnyddio ar eu dyfeisiau. 

• Roedd 86% yn dymuno cael yr hawl i 

ddefnyddio'u dyfeisiau eu hunain yn ystod 

gwersi. 

• Roedd dros 55% yn dymuno cael canllawiau 

gwell gan ysgolion ynghylch yr hyn y mae modd 

iddynt ei ddefnyddio a'r hyn nad oes modd iddynt 

ei ddefnyddio yn ystod gwersi ac yn yr ysgol 

Wrth archwilio sianelau er mwyn galluogi disgyblion i 

ryngweithio gydag athrawon y tu allan i oriau ysgol, 

gwnaethom ganfod: 

• Bod gan blant safbwyntiau cymysg.  Roedd yr 

ymyriad posibl ar breifatrwydd rhywun yn bryder 

allweddol. 

• Roedd plant o'r farn bod sianelau cyfathrebu 

cymdeithasol yn rhywbeth ar gyfer cyfathrebu 

personol yn bennaf.  Roedd yn ymddangos bod 

cael terfynau priodol gyda'u hathrawon o'r pwys 

mwyaf. 

• Amlygodd sawl plentyn y byddai'n well ganddynt 

anfon neges e-bost at eu hathrawon os byddai 

ganddynt gwestiynau. 

SGILIAU DIGIDOL, LLYTHRENNEDD A 

RHWYSTRAU 

Gan bod llythrennedd digidol yn gymhwysedd 
allweddol ar gyfer addysg yn yr unfed ganrif ar hugain, 
gwnaeth ein hymchwil archwilio pa mor hyddysg 
mewn technoleg ddigidol yw plant trwy astudio 
amrediad y gweithgareddau y maent yn eu cyflawni, 
eu gallu hunan-gofnodedig ar draws amrediad o 
sgiliau, a'u hyder hunan-gofnodedig ar-lein. 

• Yn gyffredinol, roedd yn ymddangos bod gan nifer 

o blant amrediad o sgiliau cymdeithasol, sgiliau 

technegol, sgiliau creadigol a sgiliau sy'n hanfodol 

mewn perthynas â gwybodaeth, a oedd yn 

caniatáu iddynt i gyflawni gweithgareddau ar-lein 

amrywiol mewn ffordd ddiogel. 

• Roedd yn ymddangos bod nifer yn creu ac yn 

rhannu cynnwys gan ddefnyddio apiau hawdd i'w 

defnyddio a phlatfformau fel Facebook, Snapchat, 

a YouTube;  fodd bynnag, nid oedd hyn o 

reidrwydd yn cynnwys y sgiliau mwyaf cymhleth, 

ac nid oedd yn trosi i ysbrydoliaeth i feithrin 

sgiliau newydd ychwaith. 

• Roedd yn ymddangos bod plant y maent yn 
cyflawni mwy o weithgareddau ar-lein yn meddu 
ar sgiliau gwell sy'n hanfodol mewn perthynas â 
gwybodaeth – gan ddeall mewn ffordd well 
nodweddion a chyd-destunau gwahanol 
blatfformau cymdeithasol, a dangos dealltwriaeth 
gyda mwy o arlliw o gymunedau ar-lein, a 
dibynadwyedd gwybodaeth. 

• Yn ogystal, roedd yn ymddangos bod plant y 
maent yn defnyddio ffonau clyfar/llechi yn 
rheolaidd yn meddu ar sgiliau Rhyngrwyd mwy 
cyffredinol ac sy'n hanfodol mewn perthynas â 
gwybodaeth megis gallu gwerthuso gwefannau, 
siopa ar-lein, 'goresgyn mesurau rheoli a 
wnaethpwyd gan rieni' a 'newid dewisiadau hidlo'.  
Mae hyn yn dynodi bod plant sy'n defnyddio'r 
dyfeisiau hyn yn fwy hyderus yn gyffredinol na 
phlant sy'n defnyddio'r dyfeisiau hynny yn 
anaml. 

• Mae bechgyn ar y blaen i ferched o ran eu sgiliau 
technegol fel atal hysbysebion diangen, goresgyn 
mesurau rheoli a wnaethpwyd gan rieni, 
defnyddio gweinyddion procsi, a newid 
dewisiadau hidlo;  fel arall, ni welir fawr iawn o 
wahaniaeth rhwng y ddau ryw. 

Yn gyffredinol, mae hyder ar-lein hunan-gofnodedig 

plant yn uchel. 
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• Mae 96% yn dweud eu bod yn gwybod llawer am 
y Rhyngrwyd. 

• Mae dros 86% yn honni eu bod yn gwybod mwy 
na'u rhieni, ac mae 62% yn dweud eu bod yn 
gwybod mwy na'u hathrawon. 

• Mae 97% yn dweud bod modd iddynt fod yn 
ddiogel ar-lein;  dim ond 3% sy'n teimlo nad oes 
modd iddynt fod yn ddiogel ar-lein. 

Yn ogystal, gwnaethom archwilio a oes rhwystrau sy'n 

atal plant rhag cyfranogi ar-lein, a gwnaethom ganfod 

bod: 

• 57% o blant yn dweud bod modd iddynt 

gyfranogi yn llawn ar-lein/ mwynhau eu hamser 

ar-lein. 

• Dywedodd 40% o blant bod cyflymder y 

Rhyngrwyd yn fater. 

• Mae 23% o ferched a 15% o fechgyn yn adrodd 

bod dieithriaid yn eu hychwanegu neu'n ceisio 

siarad gyda nhw yn rhwystr. 

• Yn ogystal, mae mwy o ferched na bechgyn (20% 

o'i gymharu â 13%) yn adrodd bod 'gweld eu 

ffrindiau yn cael eu bwlio' yn rhwystr, gan 

awgrymu bod merched yn barnu bod y 

Rhyngrwyd yn amgylchedd llai croesawgar a mwy 

anghyfeillgar ar gyfer cymheiriaid. 

• Yn gyffredinol, dim ond 15% o blant sy'n adrodd 

bod 'gweld pethau sy'n peri i mi deimlo'n drist, yn 

ofnus neu sy'n peri embaras i mi' yn eu hatal rhag 

cyfranogi yn llawn ar-lein, gan awgrymu y gallai 

85% o blant fod yn fwy cydnerth mewn 

perthynas â chynnwys negyddol. 

DARPARIAETH YN GYMRAEG 

Yn ogystal, roeddem yn dymuno deall rhai o brofiadau 
ar-lein disgyblion sy'n siarad Cymraeg, mewn 
perthynas â'r iaith Gymraeg, a gwnaethom gynnwys 
rhai cwestiynau ychwanegol er mwyn ystyried hyn 
gyda disgyblion sy'n siarad Cymraeg yn y cyfweliadau 
grŵp. Gwnaethom ganfod bod: 

• Y rhan fwyaf yn defnyddio Saesneg fel eu prif 

iaith ar-lein. 

• Wrth drafod y broses o chwilio am gynnwys ar-

lein, dywedodd nifer nad ydynt o'r farn bod 

chwilio yn Gymraeg yn brofiad cystal. 

• Yn ogystal, dywedodd nifer o blant nad oes llawer 

o gynnwys ar-lein yn Gymraeg ar gyfer eu grŵp 

oedran, gan restru rhai tudalennau ar y we yn 

unig yr oeddent yn ymwybodol ohonynt. 

Dywedodd y plant y byddent yn dymuno gweld 

mwy o adnoddau addysgol ac adloniant ar gael 

yn Gymraeg. Yn ogystal, nid oeddent mor 

ymwybodol o'r cynnwys sy'n bodoli yn Gymraeg. 
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CASGLIADAU AC 

ARGYMHELLION 

YSGOLION, DYSGU A THECHNOLEG 

Er bod modd i'r rhan fwyaf o blant fanteisio ar 

amrediad o ffonau clyfar, llechi, cyfrifiaduron, 

gliniaduron a dyfeisiau chwarae gemau o ansawdd 

uchel y tu allan i'r ysgol, dim ond 44% o ddisgyblion 

sydd wedi dweud bod eu hysgol yn meddu ar 

dechnoleg dda ar gyfer gwersi, ac mae hyn yn creu 

datgysylltiad rhwng eu profiadau yn y cartref a'u 

profiadau yn yr ysgol wrth ddefnyddio technoleg.  Os 

yw Cymru yn mynd i wireddu ei huchelgais o 

ddarparu Addysg ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain 

i'w holl ddisgyblion (nod y mae wedi rhoi 

blaenoriaeth iddo trwy gyfrwng yr 'Adolygiad o 

Ddulliau Addysgu Digidol yn yr Ystafell Ddosbarth' 

(2012), Adroddiad y Grŵp Llywio TGCh (2013), a'r 

Adolygiad o'r Cwricwlwm Cenedlaethol sy'n cael ei 

gynnal ar hyn o bryd, mae angen i ni weithredu 

mewn sawl maes. 

 

 

 

 

 

 

DARPARIAETH SY'N CANOLBWYNTIO AR Y 

DISGYBL 

Sicrhau'r caledwedd cywir yw'r man cychwyn yn unig.  

Mae addysgwyr blaenllaw ar draws y byd yn datblygu 

addysgeg fwy personoledig ac sy'n canolbwyntio ar y 

myfyriwr, er mwyn ymgysylltu eu dysgwyr a datblygu 

eu llythrennedd digidol (gan gynnwys y sgiliau, y 

wybodaeth a'r ddealltwriaeth i ddefnyddio'r 

Rhyngrwyd a thechnolegau digidol mewn ffordd 

ystyrlon ac effeithiol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrth 'ddysgu trwy wneud', anogir disgyblion i fyfyrio 

am eu grym eu hunain i greu ac i ddatblygu 

presenoldeb digidol cadarnhaol, i gysylltu gyda 

chymheiriaid ar-lein, yn ogystal â datblygu eu 

medrusrwydd a'u hyder.  Yn ogystal, mae plant sy'n 

cael eu hannog i gyfranogi ar-lein yn meithrin hyder a 

sgiliau cyfathrebu cyfranogol mewn perthynas ag 

amgylchedd y cyfryngau newydd. 

Fodd bynnag, fel yr amlygwyd yn Adroddiad y Grŵp 

Llywio TGCh [2], mae angen cymorth ar athrawon 

hefyd er mwyn iddynt ddatblygu eu llythrennedd 

digidol ar draws pob pwnc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae angen i Lywodraeth Cymru sicrhau bod 

yr holl ysgolion yn meddu ar offer technoleg 

o ansawdd uchel a mynediad i'r Rhyngrwyd 

er mwyn cynorthwyo addysgu a dysgu 

mewn ffordd gyson ar draws Cymru.  Wrth i 

dechnolegau esblygu, mae'n hanfodol bod 

technolegau, polisïau ac addysgu ysgolion 

yn esblygu hefyd. 

Rydym yn argymell bod athrawon yn 

neilltuo'r amser i ddeall arferion a 

diddordebau digidol plant, fel bod modd 

iddynt ymgysylltu mewn ffordd well gyda 

disgyblion a datblygu dysgu sy'n 

canolbwyntio ar y disgybl, ac y gallai, er 

enghraifft, gynnwys elfennau pleserus 

chwarae gemau fel her, cymuned a 

chyflawniad.   

Argymhellwn bod athrawon yn datblygu 

gweithgareddau sy'n annog meddwl 

beirniadol plant, eu gallu i ddatrys 

problemau a'u sgiliau wrth greu cynnwys.  

Gallai'r olaf, er enghraifft, gynnwys 

disgyblion yn creu cynnwys ar gyfer 

cynulleidfa gyhoeddus ehangach. 

Felly, argymhellwn bod ysgolion yn 

datblygu Arweinyddiaeth Ddigidol a 

rhaglenni Datblygiad Proffesiynol Parhaus 

(DPP) ar gyfer eu hathrawon, wedi'u seilio 

ar ddulliau gweithredu addysgol cadarn, 

fel bod modd iddynt ymgysylltu, ysbrydoli 

a gweithio gyda phlant er mwyn sicrhau 

addysgu a dysgu gwell.  Yn ogystal, 

argymhellwn bod Llywodraeth Cymru yn 

darparu'r polisi, y canllawiau a'r adnoddau 

addysgol angenrheidiol er mwyn 

cynorthwyo'r datblygiad hwn. 
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Y BWLCH O RAN YSBRYDOLIAETH 

DDIGIDOL 

Ac eithrio chwilio am wybodaeth ar gyfer gwaith 

cartref/ adolygu, lle'r oedd yn ymddangos bod plant 

yn defnyddio ystod gul o wefannau, ac roedd copïo a 

gludo cynnwys yn gyffredin – ni wnaethom weld fawr 

ddim o ddefnydd yn cael ei wneud o'r Rhyngrwyd ar 

gyfer dysgu annibynnol sy'n ymwneud gyda gwaith 

ysgol.  Yn yr un modd, nid yw'n ymddangos bod plant 

yn cael eu hymestyn i ddatblygu eu sgiliau meddwl 

beirniadol, er enghraifft, ynghylch sut y mae'r 

Rhyngrwyd neu chwilotwyr yn gweithio.  Bob dydd, 

dim ond 17% o blant 13 ac 14 oed sy'n honni eu bod 

yn defnyddio'r Rhyngrwyd er mwyn gwneud gwaith 

ysgol, ac mae 31% yn honni eu bod yn cyflawni 

gweithgareddau dysgu anffurfiol, fel darllen y 

newyddion, neu chwilio am ddiddordebau personol.  

Dylid cyferbynnu hyn gyda'r ffaith bod 75% o blant 

yn defnyddio technolegau cymdeithasol bob dydd er 

mwyn cysylltu gyda ffrindiau.  Nid yw plant yn 

manteisio ar y cyfleoedd llawn y mae'r Rhyngrwyd yn 

eu cynnig er mwyn ymestyn eu dysgu – hwn yw'r 

bwlch o ran ysbrydoliaeth ddigidol. 

Yn yr un modd, gwelsom nifer o ddisgyblion yr oedd 

yn amlwg eu bod wedi datblygu sgiliau gwell wrth 

ganlyn gemau fel Minecraft – un sy'n datblygu 

sianelau fideo YouTube (gyda dros 127 o fideos), ac un 

arall a oedd wedi creu busnes a oedd yn gwerthu 

crysau T wedi'u clymliwio, ar ôl gwylio sesiynau 

tiwtorial ynghylch clymliwio ar YouTube.  Fodd 

bynnag, byddai modd ysbrydoli mwy o blant i 

archwilio, i ddysgu ac i ddatblygu'r sgiliau hyn 

ymhellach. 

CYFRIFOLDEB A DINASYDDIAETH DDIGIDOL 

Er mwyn i ysgolion drawsnewid addysgu a dysgu, mae 

angen iddynt fod yn amgylcheddau ysgogol er mwyn 

profi a gweithredu'r dulliau gweithredu addysgol 

gorau ar gyfer addysgu a dysgu effeithiol.  Ar hyn o 

bryd, dim ond 23% o blant sy'n adrodd bod cyfleuster 

Wi-Fi yn eu hysgol, y mae modd iddynt ei ddefnyddio 

gyda'u dyfeisiau eu hunain, a dim ond 19% wnaeth 

ddweud bod ganddynt yr hawl i ddefnyddio'u 

dyfeisiau eu hunain yn ystod gwersi. 

Mae nifer o ysgolion yn amharod i wynebu risgiau, ac 

mae'n well ganddynt reoli mynediad i'r Rhyngrwyd 

trwy gyfyngu.  Er hyn, os mai'r Rhyngrwyd yw'r 

amgylchedd dysgu mwyaf yn y byd, mae meddu ar y 

gallu i wahaniaethu rhwng y da a'r drwg, i werthuso 

cynnwys ac i ddeall sut y mae rhwydweithiau ar-lein 

yn gweithio yn llythrennedd allweddol.  Nid yw atal 

fel dull gweithredu yn cynorthwyo datblygiad 

llythrennedd digidol neu ddinasyddiaeth ddigidol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOGELWCH AR-LEIN, CYDNERTHEDD A 

DINASYDDIAETH DDIGIDOL 

Mae'n canfyddiadau yn amlygu'r ffaith bod plant yn 

greadigol ac yn hyderus wrth ddelio gyda'r agweddau 

negyddol anochel o'r Rhyngrwyd, ac mae gan dros 

70% o leiaf bedair strategaeth ymdopi rhagweithiol, 

ac mae 97% yn mynegi hyder yn eu gallu i fod yn 

ddiogel ar-lein.  Mae'r cydnerthedd hwn yn fedr 

pwysig, o ystyried y ffaith bod 42% wedi cael 

negeseuon a wnaeth beri gofid iddynt gan eu 

cymheiriaid a chan eraill y gwnaethant ryngweithio 

gyda nhw ar-lein.  Mae ganddynt strategaethau er 

mwyn bod yn ddiogel ar-lein na fydd oedolion yn 

ymwybodol ohonynt efallai, ac mae nifer yn mynegi 

eu diflastod gyda'r gwersi presennol ynghylch 

diogelwch ar-lein.  Maent yn dymuno cael gwersi 

wedi'u seilio ar drafodaeth ac y maent yn eu 

cynnwys nhw mewn ffordd fwy ganolog. 

 

Rydym yn cynnig y dylai ysgolion ailystyried 

sut y maent yn ymgysylltu gyda phobl ifanc 

er mwyn datblygu eu llythrennedd digidol 

a'u sgiliau dinasyddiaeth ddigidol.  Mae 

cyfrifoldeb yn elfen allweddol o 

ddinasyddiaeth ddigidol, ac os na roddir y 

cyfle i blant gael eu hymddiried gyda'r 

cyfrifoldeb cysylltiedig, rydym yn colli cyfle 

allweddol i ddatblygu eu dinasyddiaeth 

ddigidol. 

Rydym yn argymell bod ysgolion yn 

ymgynghori gyda disgyblion ac yn treialu'r 

arfer o ddefnyddio dyfeisiau personol yn 

ystod gwersi/ amser ysgol (y cyfeirir ato yn 

aml fel Dod â'ch Dyfais eich Hun – BYOD), 

ond gyda chanllawiau eglur ynghylch 

defnyddio, hunanreolaeth ac ymddygiad.  

Dylid gwerthuso'r treialon hyn a thrafod y 

penderfyniadau gyda'r disgyblion.  
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Y peth allweddol yw na ddylai cyfranogiad disgyblion 

fod yn weithgarwch sy'n digwydd unwaith, ond y 

dylai gyfrannu at raglen barhaus sy'n mireinio ei hun 

ac sy'n cynnig cyfleoedd i'r corff ehangach o fyfyrwyr 

i gyfrannu ati.  Yn ogystal, dylai'r rhaglenni hyn 

gynnwys enghreifftiau o gyd-destunau penodol o 

ddefnydd  ar-lein, fel chwarae gemau neu ddefnyddio 

platfformau newydd fel Snapchat, Instagram, Kik a 

Twitter, y maent wedi cael eu mabwysiadu gan dros 

50% o blant. 

PREIFATRWYDD AR-LEIN 

Gan bod preifatrwydd yn swyddogaeth o'r sawl yr 

ydych yn gysylltiedig â nhw, eu gweithredoedd, eich 

gweithredoedd, a llythrennedd digidol, yn ogystal â'r 

dewisiadau technegol a ddarparir gan blatfformau 

cymdeithasol, dylai'r rhai sy'n ceisio darparu 

arweiniad nodi hyn er mwyn sicrhau bod modd i 

ganllawiau gael mwy o arlliw a bod yn fwy dibynnol 

ar y cyd-destun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RHIENI A GOFALWYR 

Gan bod profiadau plant yn cael eu cyfryngu mewn 

ffordd gynyddol trwy gyfrwng dyfeisiau personol, ac 

mewn mannau mwy preifat nad yw mor hawdd i rieni 

eu goruchwylio.   

 

 

 

 

Mae'n canfyddiadau yn dangos bod plant 13 ac 14 oed 

yn troi at rieni a gofalwyr am gymorth, arweiniad a 

help gyda'u gwaith cartref o hyd.  Er hyn, mae 9% o 

blant yn dweud mai'r rheswm dros 'lai o gyfryngu gan 

rieni o'u defnydd o'r Rhyngrwyd' yw 'oherwydd nad 

oedd eu rhieni yn gwybod sut i ddefnyddio'r 

dechnoleg'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felly, rydym yn annog rhieni a gofalwyr i 

gyfathrebu gyda'u plant ac i greu amgylchedd 

cefnogol lle y mae modd i blant fynegi eu 

pryderon yn hawdd. 

Argymhellwn na ddylai gwersi ynghylch 

diogelwch ar-lein ddefnyddio tactegau 

'codi ofn' gan nad ydynt yn helpu 

ymdrechion i hyrwyddo llythrennedd 

digidol na pharatoi disgyblion i feddwl 

mewn ffordd feirniadol am eu 

preifatrwydd, eu data, neu'r ffordd orau y 

mae modd iddynt ddefnyddio'r 

platfformau cymdeithasol hyn mewn 

ffordd ddiogel, heb beryglu eu 

preifatrwydd. 

Argymhellwn bod rhieni a gofalwyr yn datblygu 

eu cymhwysedd digidol cyffredinol (yn ôl yr 

angen) fel ffordd o gynorthwyo defnydd 

cadarnhaol a diogel eu plant o'r Rhyngrwyd ac 

o dechnolegau digidol.  Yn ogystal, rydym yn 

argymell eu bod yn cyfarwyddo gyda'r 

platfformau cymdeithasol mwy newydd y mae 

plant yn eu defnyddio, fel bod modd iddynt 

gyfathrebu a chynorthwyo eu plant mewn 

ffordd well i ddefnyddio'r rhain mewn ffordd 

gadarnhaol a diogel. 

Rydym yn argymell bod ysgolion yn cydnabod 

bod plant yn arbenigwyr ynghylch eu 

defnydd o'r Rhyngrwyd, a'u bod yn neilltuo'r 

amser i ddeall eu profiadau ac i'w cynnwys 

fel cyd-ymchwilwyr er mwyn datblygu 

rhaglenni cymheiriaid y mae modd iddynt 

helpu i'w darparu – ynghylch themâu sy'n 

cynnwys defnydd cadarnhaol, creadigol a 

chyfrifol o'r Rhyngrwyd.  Bydd hyn yn helpu 

ysgolion i ddatblygu diwylliant o 

ddinasyddiaeth ddigidol.  Yn ogystal, 

argymhellwn bod ysgolion yn cynorthwyo 

disgyblion i feithrin cydnerthedd er mwyn 

iddynt allu rheoli risg ar-lein. 

Wrth addysgu plant ynghylch rheoli eu 

preifatrwydd ar-lein, rydym yn argymell y 

dylai addysgwyr neilltuo amser i astudio 

nodweddion gwahanol niferus platfformau 

cymdeithasol ar-lein.  Gallai negeseuon 

preifatrwydd syml fel defnyddio 'gosodiadau 

preifatrwydd' roi'r gred gamsyniol bod plant 

yn breifat ar-lein.  Fodd bynnag, nid yw 

defnyddio gosodiadau preifatrwydd yr un fath 

â bod yn hollol breifat ar-lein. 
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Darpariaeth yn y Gymraeg 

Mae'n canfyddiadau gan blant sy'n siarad Cymraeg yn 

dangos bod y rhan fwyaf yn defnyddio'r Saesneg fel 

eu prif iaith ar-lein o hyd, gan gyfeirio at y ffaith bod 

diffyg cynnwys ar gael yn Gymraeg ar gyfer eu grŵp 

oedran. Roedd rhai yn llai ymwybodol o'r cynnwys 

addysgol sy'n bodoli. 

 

 

 

 

CYFRIFIADURA 

Mae'n canfyddiadau yn dangos bod niferoedd 

cymharol isel o ddisgyblion yn dweud eu bod wedi 

creu apiau (10%) neu ysgrifennu rhaglen gyfrifiadurol 

(14%). Mae cyfrifiadura yn cael ei gydnabod fwyfwy 

fel medr angenrheidiol yn y cwricwlwm. 

 

 

 

GWAITH YMCHWIL PELLACH  

Mae'r prosiect hwn wedi rhoi set o ddata meincnod i 

ni ynghylch arferion cyfryngau digidol ar-lein a 

llythrennedd digidol plant 13 ac 14 oed yng Nghymru. 

Fodd bynnag, mae cwestiynau yn bodoli o hyd y mae 

angen treulio mwy o amser arnynt a dadansoddi'r 

data ar eu cyfer. Byddwn yn ceisio cymorth i wneud 

hyn, ac i wneud gwaith hydredol dilynol a fydd yn 

archwilio sut y mae llythrennedd ac arferion plant yn 

newid wrth iddynt fynd yn hŷn. 

  

Rydym yn argymell bod ysgolion yn cynnig 

cyfleoedd i blant ddatblygu eu sgiliau 
cyfrifiadura.

Argymhellwn bod darlledwyr a 

chynhyrchwyr cynnwys Cymraeg eraill yn 

datblygu mwy o adnoddau Cymraeg, gan 

amlygu'r adnoddau sy'n bodoli eisoes. 
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1 CYFLWYNIAD 

Mae plant heddiw yn tyfu i fyny mewn amgylchedd 
sy'n esblygu yn barhaus ac sy'n llawn cyfryngau a 
rhwydweithiau byd-eang, ac mae'r arfer o fanteisio ar 
y rhain gan ddefnyddio dyfeisiau symudol yn cynyddu.  
Mae Adroddiad Ofcom, Children’s Media Use and 
Attitudes (Hydref 2014) yn amlygu twf a welir o 
flwyddyn i flwyddyn mewn lefelau perchnogaeth 
dyfeisiau symudol a ffonau clyfar ymhlith plant.  Mae'r 
defnydd a wneir o'r rhain a dyfeisiau cydgyfeiriol eraill 
megis consolau gemau a gliniaduron, ynghyd ag 
argaeledd cynyddol  darpariaeth Wi-Fi a 3G/4G, yn 
golygu bod cael cyswllt cyson gyda'r gwasanaethau a'r 
'mannau hyn ar y Rhyngrwyd' sy'n cael eu cyfryngu 
mewn ffordd ddigidol yn realiti yn ein bywydau 
dyddiol. 

Er mwyn cael budd o'r cyfleoedd ar-lein hyn, mae 
angen i'r hen ac ifanc fod yn hyddysg mewn technoleg 
ddigidol er mwyn iddynt allu symud o gwmpas y 
mannau hyn mewn ffordd feirniadol, troi at 
wybodaeth, rhwydweithio, dysgu, datblygu cynnwys, 
rhannu, cydweithio a chyfranogi, a bod yn ddiogel ar-
lein.  Mae angen i ni ddeall rhwydweithiau ar-lein a llif 
gwybodaeth gan bod y rhain yn pennu rheolaeth a 
chyfalaf cymdeithasol.  Yn ogystal, mae angen i ni fod 
yn ymwybodol o orlwyth gwybodaeth a gwrthdyniad, 
a sut i ddatblygu'r ffordd o ddefnyddio technolegau 
ar-lein mewn ffordd ystyrlon a gofalus (Rheingold, H., 
2012; Coplin, D. 2014).  

Mae'r cyswllt cyson hwn gyda byd sy'n llawn 
cyfryngau yn effeithio ar y ffordd y bydd plant yn tyfu i 
fyny, bywyd teuluol, addysg, dysgu a chymdeithasu, 
busnes a mwy (Ito et al., 2010).  Er bod 
gwerthfawrogiad cynyddol o'r cyfleoedd niferus a 
gynigir gan y Rhyngrwyd a thechnolegau digidol, yn y 
DU, mae'r cyfryngau a gwaith ymchwil mewn 
perthynas â defnydd plant o'r Rhyngrwyd a 
thechnolegau digidol wedi canolbwyntio ar y risgiau 
a'r niwed i blant ar y cyfan – megis dod i gysylltiad 
gyda thrais, cynnwys i oedolion, seiberfwlio, anfon 
negeseuon testun rhywiol a chamfanteisio rhywiol. 

Fodd bynnag, mae gwaith ymchwil arloesol gan Athro 
Sonia Livingstone, ymchwilydd arweiniol dau brosiect 
allweddol:  prosiectau UK Kids Go Online ac EU Kids 
Go Online ar raddfa fawr (2003 -2005 a 2006-2014) 
wedi rhybuddio yn erbyn y dybiaeth syml bod risg yr 
un fath â niwed.  Er bod cyfle ar-lein a risg yn gyd-
ddibynnol – h.y.  po fwyaf o blant sy'n defnyddio'r 
Rhyngrwyd, yr ehangaf yw'r cyfleoedd sy'n cael eu 
cymryd, a'r mwyaf tebygol y maent o wynebu risg 
(Livingstone & Helsper, 2010;  Staksrud, E., et al., 
2013), mae ei hymchwil hi wedi dangos bod modd i 

fuddsoddi mewn sgiliau digidol leihau'r niwed posibl y 
mae modd i risgiau eu dwyn;  yn yr un modd, mae 
modd i ffactorau megis 'cyfryngu gweithredol gan 
rieni' leihau'r achosion o ddod i gysylltiad â risgiau ar-
lein heb leihau cyfleoedd ar-lein (Duerager & 
Livingstone, 2012).   

Mae astudiaethau eraill wedi awgrymu hefyd y gallai 
datblygu cydnerthedd pobl ifanc ar-lein fod yn ffordd 
effeithiol o sicrhau na fydd risgiau yn datblygu i fod yn 
niwed (Adolygiad Byron, 2008).  Gan bod ein 
diddordeb ni yn ymwneud â sicrhau bod pobl ifanc yn 
datblygu'r cymwyseddau digidol sy'n angenrheidiol er 
mwyn eu galluogi i ffynnu ar-lein, mae'n werth nodi 
bod astudiaeth a gynhaliwyd yn ddiweddar gan 
Przybylski, A.K. et al., (Hydref 2014), gyda blwyddyn 
14-17 wedi darganfod 'y gallai datblygu cymwyseddau 
digidol sylfaenol pobl ifanc gael effeithiau annisgwyl, 
ond cadarnhaol, o ran meithrin cydnerthedd ac 
ymgysylltu cadarnhaol ar draws llu o leoliadau ar-lein'.  
Mae astudiaeth fawr arall gan Davies & Eynon (2013) 
yn gwneud y pwynt hefyd bod y manteision o 
ddefnyddio technolegau sy'n seiliedig ar y Rhyngrwyd 
yn gwrthbwyso unrhyw risgiau ymddangosiadol yn 
fawr iawn. 

I'r rhai sy'n pryderu ynghylch y tensiynau rhwng 
diogelwch a lles plant ar-lein a'u defnydd o'r 
Rhyngrwyd a thechnolegau digidol, mae'r 
astudiaethau hyn yn amlygu pwyntiau allweddol i'w 
hystyried. 

Mae angen i ni roi sylw i ddarnau eraill o'r jig-so. 

Ar draws y byd, cydnabyddir bod platfformau mwy 
newydd a thechnolegau cyfranogi a chydweithio yn 
newid byd addysg.  Mae gwaith gan ymchwilwyr 
megis Mitra, S. (2013), Wesch, M. (2009), Jenkins, H. 
(2006), Ito et al. (2013) ac eraill yn cyfeirio at 
addysgeg newydd sy'n gallu ymgysylltu disgyblion yn 
well gyda dysgu sydd wedi'i bersonoli ac sy'n 
canolbwyntio yn fwy ar y myfyriwr.  Mae'r ecoleg 
cyfryngau newydd hwn yn galw am gymwyseddau 
digidol a sgiliau mwy dynamig sy'n cynnwys 
cydweithio ar-lein, cyfranogi a llythrennedd 
gwybodaeth (Rheingold, H., 2012).  

Mae'n amlwg bod angen i genhedloedd heddiw 
sicrhau bod eu systemau addysg yn hyblyg ac yn 
croesawu'r cyfleoedd a gynigir gan gysylltedd digidol 
byd-eang.  Yn ogystal, rhaid i addysg gymhwyso pobl 
ifanc i gymryd rhan mewn cymdeithas ar ffurf 
rhwydwaith byd-eang, ac mae ymgorffori 
llythrennedd ddigidol a dinasyddiaeth ddigidol yn y 
cwricwlwm mewn ffyrdd perthnasol, ystyrlon ac addas 
i'r oedran yn hanfodol. 
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Ceir mater allweddol arall yn hyn oll – sef hawliau 
plant ar-lein.  Yn eu papur cynhadledd yn 2011, 
gwnaeth Davies, Bhullar & Dowty amlygu'r angen i 
ailystyried ymatebion i fywydau ar-lein plant a phobl 
ifanc gan ddefnyddio dosbarthiad Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn sef 
Darpariaeth, Diogelu a hawliau Cyfranogi (Cantwell, 
1993).  Roedd y papur yn cynnig ‘amrediad o 

egwyddorion ymarferol er mwyn tywys y broses o 

gynllunio ymatebion i fywydau ar-lein pobl ifanc gan 

gynnwys:  cynorthwyo dinasyddiaeth ddigidol;  

grymuso pobl ifanc;  cael ymatebion cadarn i risg;  

hyrwyddo cydnerthedd;  darparu lleoedd cadarnhaol;  

a chaniatáu i bobl ifanc siapio gwasanaethau’.  Caiff y 
teimlad hwn ei adleisio gan ymchwilwyr eraill (Third, 
A. et al., 2014; Livingstone and Bulger, 2013). 

Beth mae hyn yn ei olygu i addysgwyr yng Nghymru, 
neu i'r rhai y mae ganddynt ddiddordeb yn lles ar-lein 
plant, llythrennedd ddigidol plant, eu cyfranogiad ar-
lein a dinasyddiaeth ddigidol? 

Cyn y mae modd i ni ddechrau ffurfio ymatebion a 
chynnig datrysiadau, mae angen i ni ddeall yn gyntaf 
sut y mae plant yng Nghymru yn defnyddio'r 
Rhyngrwyd a thechnolegau digidol, ynghyd â'u 
profiadau, eu hofnau a'u cymhellion ar-lein.  
Cynhaliwyd y rhaglen ymchwil hon gyda'r nod o 
sefydlu tystiolaeth o'r fath, sy'n canolbwyntio ar 
brofiadau plant yng Nghymru. 

1.1 CYMRU: EIN PROSIECT YMCHWIL  

Ym mis Mawrth 2012, lansiwyd adroddiad o'r enw 
'Canfod, gwneud, defnyddio, rhannu:  dysgu yn y 
Gymru ddigidol' gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 
Ddulliau Addysgu Digidol yn yr Ystafell Ddosbarth, a 
gomisiynwyd gan y Gweinidog Addysg ar y pryd, 
Leighton Andrews.  Bu'r adroddiad hwn yn ystyried 
'pa agweddau ar gyflwyno trefniadau digidol yn yr 
ystafell ddosbarth dylid eu mabwysiadu er mwyn 
trawsnewid dysgu ac addysgu’ i’r rheini rhwng 3 a 19 
oed.  Roedd yn gwneud 10 argymhelliad allweddol, ac 
un o'r rhain oedd: 

“Sicrhau caiff diwylliant o ddinasyddiaeth ddigidol ei 

annog a’i ddatblygu gan ddysgwyr ac athrawon.  Yn 

ogystal â sgiliau digidol allweddol, bydd hyn yn helpu 

dysgwyr i ddatblygu’r cymwyseddau a’r gwerthoedd i 

ddefnyddio technolegau digidol yn gyfrifol, yn foesegol 

ac yn ddiogel, gan feithrin dealltwriaeth o’r materion 

diogelwch a’r materion cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’r 

‘gofod digidol’.” 

Cynigiwyd ein rhaglen ymchwil ni yn erbyn y cefndir 
hwn.  Ei nod yw darparu tystiolaeth i lunwyr polisi yng 

Nghymru, addysgwyr a'r rhai y maent yn gweithio 
gyda phlant neu'n ymgysylltu gyda phlant fel arall, ac 
y mae ganddynt ddiddordeb yn llythrennedd ddigidol, 
cyfranogiad ar-lein a dinasyddiaeth ddigidol plant – 
ynghyd ag argymhellion ynghylch y ffordd orau y mae 
modd i ni eu cynorthwyo i fod yn ddinasyddion digidol 
wedi'u grymuso. 

Gyda chymorth ar ffurf arian cyfatebol gan ein 
partneriaid ymchwil, Comisiynydd Plant Cymru, 
Logicalis ac S4C, cychwynnodd WISE KIDS ar raglen 
ymchwil (sy'n cynnwys rhannau ansoddol a meintiol) 
er mwyn astudio 'arferion cyfryngau digidol a'r 
Rhyngrwyd, a llythrennedd ddigidol disgyblion 
Blwyddyn 9 (13 ac 14 oed) yng Nghymru’.  

Gwnaethom ddewis disgyblion Blwyddyn 9 ar gyfer 
ein hastudiaeth gan ein bod yn teimlo bod y rhai sy'n 
13 ac 14 oed yn cynrychioli grŵp oedran trosiannol.  
Wrth i blant symud i'w harddegau, mae'n naturiol eu 
bod yn ceisio mwy o breifatrwydd ac ymreolaeth.  Am 
y rhesymau hyn, roeddem yn teimlo y byddai'r grŵp 
oedran hwn yn rhoi meincnod defnyddiol i ni hefyd o 
ddirnadaeth i'n cwestiynau ymchwil isod.  

Nod y gwaith ymchwil oedd gofyn y cwestiwn 
cyffredinol canlynol: 

Beth yw'r ffordd orau i ni gynorthwyo plant yng 

Nghymru i fod yn hyddysg mewn technoleg ddigidol ac 

i fod yn ddinasyddion digidol wedi'u grymuso, sy'n 

gallu defnyddio'r Rhyngrwyd a thechnolegau digidol 

mewn ffordd gadarnhaol a diogel? 

Ei nod oedd cynnig dirnadaeth ynghylch:  

• Sut y mae disgyblion Blwyddyn 9 (13 ac 14 oed) 
yng Nghymru yn defnyddio'r Rhyngrwyd a 
thechnolegau digidol mewn cyd-destun 
cymdeithasol ac addysgol;  eu profiadau, eu 
tybiaethau, eu cymhellion a'u hymddygiad. 

• Pa mor hyddysg ydynt mewn technoleg ddigidol:  
pa mor fedrus y gallant ddefnyddio'r Rhyngrwyd a 
thechnolegau digidol mewn ffordd feirniadol, 
cadarnhaol a diogel, er mwyn cymdeithasu ac ar 
gyfer addysg. 

• Pa mor wybodus a medrus ydynt wrth fod yn 
ddiogel ar-lein, a'r arferion y maent yn eu 
mabwysiadu. 

• Eu tybiaeth o ddarpariaeth a defnydd y 
Rhyngrwyd a thechnolegau digidol yn yr ysgol;  eu 
tybiaeth ynghylch gwersi sy'n ymwneud â bod yn 
ddiogel ar-lein. 

• Eu tybiaeth o gyfryngu a chymorth gan rieni sy'n 
ymwneud gyda'u defnydd o'r Rhyngrwyd a 
thechnolegau digidol. 

• Y rhwystrau sy'n eu hatal rhag cyfranogi mewn 
ffordd lawn ar-lein. 
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• Sut y byddent yn dymuno ymgysylltu er mwyn 
bod yn ddinasyddion digidol wedi'u grymuso. 
 

1.2 GWYBODAETH GYFFREDINOL  

Roedd y prosiect ymchwil yn cynnwys rhannau 

ansoddol a meintiol.  Roedd yn cychwyn gydag wyth 

cyfweliad grŵp bach gyda 34 o ddisgyblion o bedair 

ysgol ar draws Cymru.  Cynhaliwyd y rhain yn ysgolion 

y plant.  Dilynwyd hyn gan gyfweliadau un-i-un lled-

strwythuredig a ffurfiol gyda 24 ohonynt, a 

gynhaliwyd yn eu cartrefi.  Bu cyfanswm o 36 disgybl 

yn ymwneud gyda hyn oherwydd y bu'n rhaid 

recriwtio dau ychwanegol ar gyfer y cyfweliadau un-i-

un.  At ei gilydd, gwnaethom dreulio tua 45 awr yn 

siarad gyda phlant yn eu cartrefi a'u hysgolion.  

Defnyddiwyd y canfyddiadau o'r cyfweliadau ansoddol 

hyn er mwyn cyfrannu at y broses o gynllunio holiadur 

manwl ar-lein. 

Profwyd hwn gyda grŵp bach o ddisgyblion er mwyn 

sicrhau eu bod yn deall y cwestiynau.  Yna, cafodd yr 

holiadur, a gynigiwyd yn ddwyieithog, gyda'r 

disgyblion yn dewis ym mha iaith i'w lenwi – ar-lein i 

ddisgyblion Blwyddyn 9 mewn 24 ysgol ar draws 

Cymru, yn ystod oriau ysgol. 

Er mwyn sicrhau bod y sampl yn gynrychioliadol, 

gwnaethom edrych am:  ysgolion trefol a gwledig;  

ysgolion cyfrwng Cymraeg/ Dwyieithog a chyfrwng 

Saesneg;  ysgolion y mae ganddynt gyfrannau 

amrywiol o ddisgyblion sy'n cael prydau ysgol am 

ddim (FSM) – y mae'r olaf yn fesur procsi ar gyfer 

gwasgariad o wahanol statws cymdeithasol-

economaidd. 

Tynnwyd y broses o gategoreiddio ysgolion ar sail 

nifer y disgyblion yr oedd ganddynt a oedd yn cael 

FSM, o Stats Cymru.  Yn yr un modd, sicrhawyd 

dosbarthiad ysgolion fel rhai mewn ardaloedd 'trefol' 

neu 'wledig' o wefan Edubase.   

Mae tabl 1.2  yn darparu manylion am ddata 

ymatebwyr o'r astudiaeth feintiol. 

 

 

 

 

 

Tabl 1.2 Data ymatebwyr o'r holiadur meintiol 

Ymatebwyr (%): 
 

Cyfanswm yr ymatebwyr (N=2081) 100 

Bechgyn 49 

Merched 51 

13 oed 38 

14 oed 62 

Disgyblion a wnaeth ymateb yn Saesneg  88 

Disgyblion a wnaeth ymateb yn Gymraeg 12 

Disgyblion o ysgolion cyfrwng Saesneg 68 

Disgyblion o ysgolion Dwyieithog 25 

Disgyblion o ysgolion cyfrwng Cymraeg 7 

Disgyblion a oedd yn dod o ysgolion lle y mae 
dros 20% o blant yn cael prydau ysgol am ddim 
(FSM) 

23 

Disgyblion a oedd yn dod o ysgolion lle y mae 
rhwng 10% ac 20% o blant yn cael FSM 

37 

Disgyblion a oedd yn dod o ysgolion lle y mae 
llai na 10% o blant yn cael FSM 

40 

Disgyblion o Ysgolion Trefol 72 

Disgyblion o Ysgolion Gwledig 28 

Yn defnyddio ffonau clyfar bob dydd 69 

Yn defnyddio llechi bob dydd 49 

Yn defnyddio ffonau clyfar neu lechi o leiaf 
unwaith y mis 

94 

NID YDYNT yn defnyddio ffonau clyfar neu 
lechi o leiaf unwaith y mis 

6 

 

At ei gilydd, roedd 2081 o ddisgyblion wedi ymateb, yr 

oeddent yn 13 ac yn 14 oed [1030 o fechgyn a 1051 o 

ferched] ac ym Mlwyddyn 9 mewn 24 ysgol ar draws 

Cymru.  Roedd yr ysgolion hyn yn cynrychioli 

cymysgedd dda o ysgolion trefol a gwledig, ysgolion 

cyfrwng Cymraeg/Dwyieithog a chyfrwng Saesneg, ac 

ysgolion gyda gwahanol lefelau o ran cyfrannau y 

plant sy'n cael prydau ysgol am ddim. 

Roedd gan yr holl ddisgyblion a wnaeth lenwi'r 

holiadur ryw lefel o fynediad i'r Rhyngrwyd ac nid 

oedd unrhyw ddisgybl nad oedd modd iddynt droi at 

o leiaf un o'r dyfeisiau a restrwyd yn Nhabl 2.20.  

Darparir manylion eraill am y fethodoleg ymchwilio a'r 

tîm ymchwil yn Atodiad A a B.  

Trwy gydol yr adroddiad hwn, defnyddir y termau 

canlynol er mwyn cyfeirio at y disgyblion Blwyddyn 9 

(plant 13 ac 14 oed) a wnaeth gymryd rhan yn ein 

gwaith ymchwil ansoddol a meintiol:  'plant/ 

disgyblion/ cyfranogwyr/ plant 13 ac 14 oed'. 
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Cyfyngiadau 

Roedd y canfyddiadau ansoddol, a dynnwyd o 

gyfweliadau grŵp ac un-i-un, yn cynnwys cyfanswm o 

36 disgybl, felly nid ydynt yn cael eu cyflwyno fel 

canlyniadau y mae modd eu cyffredinoli mewn ffordd 

ystadegol.  Fodd bynnag, gwnaethant gynnig 

dirnadaeth werthfawr iawn i ni ynghylch profiadau, 

llythrennedd a safbwyntiau plant, yn eu geiriau nhw. 

Gwnaeth y cyfweliadau un-i-un lled-strwythuredig, 

ffurfiol bara tua 1.5 awr ac fe'u cynhaliwyd gan 

ymchwilwyr yng nghartrefi'r disgyblion.  Mewn rhai 

achosion, roedd y rhieni yn bresennol yn y sesiynau 

hyn.  Rydym yn cydnabod cyfyngiad gan bod rhai o'r 

cwestiynau yn holi'r disgyblion am eu profiadau 

personol wrth ddefnyddio'r Rhyngrwyd mewn cyd-

destun cymdeithasol ac addysgol, ac ar brydiau, efallai 

na fuont mor ddi-flewyn ar dafod ag y gallent fod 

wedi bod. 

Yr adrannau nesaf 

Mae adrannau nesaf yr adroddiad yn cyflwyno 

canfyddiadau'r gwaith ymchwil.  Rhennir y 

canfyddiadau i'r adrannau canlynol:  

• Defnyddio'r Rhyngrwyd – Ble, Sut a Pha Mor 

Aml 

• Profiadau Personol a Chymdeithasol 

• Diogelwch, Cydnerthedd a Phreifatrwydd Ar-

lein 

• Cyfryngu gan Rieni 

• Ysgol a Dysgu  

• Sgiliau Digidol, Llythrennedd a Rhwystrau 

Pan fo hynny'n berthnasol, bydd adrannau o'r 

adroddiad yn cydblethu'r gwaith dadansoddi ansoddol 

a'r dyfyniadau gan blant a wnaeth gymryd rhan yn y 

cyfweliadau grŵp ac un-i-un – gyda'r canfyddiadau 

meintiol.  Bydd hyn yn ein galluogi i amlygu rhai o 

resymau, cymhellion ac ystyriaethau y plant y 

gwnaethom siarad gyda nhw.  Nid oes enw unrhyw un 

wedi cael ei gynnwys. 
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2 DEFNYDDIO'R RHYNGRWYD – 

BLE, SUT A PHA MOR AML  

Mae nifer o ffactorau yn siapio ac yn effeithio ar 

brofiadau plant ar-lein - gan gynnwys amgylchedd 

teuluol, addysg, sgiliau a llythrennedd ddigidol, eu 

hymdeimlad o les, a lefelau ac ansawdd y mynediad i'r 

Rhyngrwyd.  Mae'r adran hon yn cyflwyno 

canfyddiadau am sawl agwedd ar ddefnydd o'r 

Rhyngrwyd ym mywydau disgyblion Blwyddyn 9:  

lleoliad eu defnydd o'r Rhyngrwyd, amlder y defnydd 

yn y lleoliadau hynny;  eu lleoliad defnyddio'r 

Rhyngrwyd yn ôl rhyw ac yn ôl ysgolion y maent yn 

cynnwys gwahanol lefelau o brydau ysgol am ddim 

(FSM);  y dyfeisiau a ddefnyddir er mwyn troi at y 

Rhyngrwyd a pha mor aml y defnyddir y dyfeisiau 

hynny;  y dyfeisiau a ddefnyddir er mwyn troi at y 

Rhyngrwyd yn ôl rhyw ac yn ôl ysgolion y maent yn 

cynnwys gwahanol lefelau o brydau ysgol am ddim 

(FSM). 

2.1 LLEOLIAD DEFNYDDIO'R RHYNGRWYD  

Mae Ffigwr 2.1 yn cyflwyno pa mor aml y mae plant 

yn defnyddio'r Rhyngrwyd mewn gwahanol leoliadau.  

Ffigwr 2.1 Pa mor aml y mae plant yn defnyddio'r 

Rhyngrwyd mewn gwahanol leoliadau 

 

C6 a-e:  Pa mor aml y byddwch yn mynd ar y Rhyngrwyd neu'n manteisio 

ar wasanaeth ar y Rhyngrwyd (e.e.  o liniadur, llechen, ffôn clyfar, consol 

gemau neu unrhyw ddyfais arall y byddwch yn ei defnyddio er mwyn 

mynd ar-lein) - yn y lleoliadau canlynol…  Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Mae Ffigwr 2.1 yn dangos mai'r cartref yw'r prif fan lle 

y ceir mynediad dyddiol i'r Rhyngrwyd, ac mae'r rhan 

fwyaf o hyn yn digwydd yn ystafelloedd gwely plant 

(78% bob dydd, 94% o leiaf unwaith yr wythnos).  Mae 

dros 70% yn defnyddio'r Rhyngrwyd 'wrth fod allan, o 

leiaf unwaith yr wythnos'.  Fodd bynnag, mae lefel y 

mynediad dyddiol mewn ysgolion yn gymharol isel, sef 

21%, ac mae 24% o'r plant yn nodi eu bod yn ei 

ddefnyddio lai nag unwaith yr wythnos yn yr ysgol. 

Mae Tabl 2.1  yn cyflwyno lleoliad defnydd dyddiol o'r 

Rhyngrwyd yn ôl rhyw ac yn ôl ysgolion y maent yn 

cynnwys gwahanol lefelau FSM.   

Tabl 2.1 Lleoliad defnydd dyddiol o'r Rhyngrwyd yn ôl 

rhyw ac FSM 
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Yn eich ystafell wely 
eich hun 

76 80 74 82 81 78 

Gartref, ond nid yn eich 
ystafell eich hun 

54 65 65 57 56 60 

Wrth fod allan 29 44 33 35 44 36 

Yn yr ysgol 17 25 20 17 26 21 

Mewn mannau eraill 
e.e.  llyfrgell/ clwb 
ieuenctid  

8 10 8 9 11 9 

Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Mae'r canlyniadau o Dabl 2.1 yn dangos bod y 

gwahaniaethau cyffredinol rhwng y ddau ryw o ran 

lleoliad eu defnydd o'r Rhyngrwyd yn fach, fodd 

bynnag, gwelir gwahaniaeth ychydig yn fwy rhwng y 

ddau ryw ar gyfer defnyddio'r Rhyngrwyd 'pan 

fyddant allan' – gyda merched ar y blaen i'r bechgyn 

(44% o'i gymharu â 29%). 

Yn yr un modd, ychydig iawn o wahaniaeth a welir yn 

y lleoliad defnyddio wrth gymharu plant o ysgolion 

sy'n cynnwys gwahanol lefelau FSM. Fodd bynnag, 

mae plant o ysgolion sy'n cynnwys lefelau FSM uwch 

yn troi at y Rhyngrwyd ychydig yn fwy 'pan fyddant 

allan' (44% o'i gymharu â 33%), na phlant o ysgolion 

lle y mae llai na 10% yn cael FSM. 

2.2 DEFNYDDIO DYFEISIAU  

Mae Ffigwr 2.2  yn dangos pa mor aml y mae plant yn 

defnyddio gwahanol ddyfeisiau er mwyn troi at y 

Rhyngrwyd.  Cyflwynir y canlyniadau fel canrannau. 
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Ffigwr 2.20 Amlder defnyddio dyfeisiau er mwyn troi at y 

Rhyngrwyd 

 

C5 a,b,c,d,e,f,g,i,j:  Pa mor aml y byddwch chi'n defnyddio'r dyfeisiau 

canlynol er mwyn mynd ar y Rhyngrwyd neu er mwyn troi at wasanaeth 

ar y Rhyngrwyd. Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Bob dydd, fodd bynnag, y prif ddyfeisiau y mae plant 

yn eu defnyddio er mwyn troi at y Rhyngrwyd yw'r 

ffôn clyfar (69%), llechen (38%), ffôn symudol gyda 

mynediad cyfyngedig i'r Rhyngrwyd (38%) a chonsolau 

gemau yn y cartref (31%). 

Mae'n cyfweliadau ansoddol yn cadarnhau'r 

canfyddiadau meintiol uchod.  Mae un plentyn yn 

esbonio pa mor bwysig yw ei ffôn clyfar iddi hi: 

Sally:  “Rydw i arno drwy'r amser (fy ffôn clyfar)... 

byddaf yn teimlo ar goll hebddo.” 

Roedd yr holl blant a gyfwelwyd yn gallu troi at y 

Rhyngrwyd, ac roedd y rhan fwyaf ohonynt (ond nid 

pob un ohonynt) yn berchen ar amrediad o ddyfeisiau:  

ffonau clyfar, llechi, consolau gemau, gliniaduron, ac 

ati, yr oeddent yn eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth o 

weithgareddau.  Roedd y cyfweliadau yn dangos i ni 

bod plant yn ystyried eu dyfeisiau fel rhai personol a 

phwysig iddynt.  Yn gyffredinol, roedd yn ymddangos 

mai'r ddyfais bwysicaf i'r plant a gyfwelwyd oedd eu 

ffôn clyfar neu eu dyfais llechen (os oeddent yn 

berchen ar un), yn enwedig er mwyn cymdeithasu 

gyda'u cymheiriaid (defnyddio platfformau 

rhwydweithio cymdeithasol) neu droi at gynnwys ar-

lein mewn ffordd anffurfiol.  Yn ogystal, gwelwyd 

tystiolaeth amlwg o amldasgio a defnydd lluosog o 

ddyfeisiau, gan ddangos mewn ffordd hwylus y 

cydgyfeirio o ran gwasanaethau sydd bellach ar gael: 

 

 

Nick:“Fy iPhone...mae modd i chi wneud popeth gydag 

ef.  Mae fel iPod, gallwch ffonio pobl, anfon 

negeseuon testun at bobl...felly Facebook, Snapchat, 

ap Google, ap y tywydd...i weld a fydd hi'n bwrw eira, 

YouTube...cerddoriaeth am ddim, iPlayer y 

BBC...gemau rygbi a phêl-droed....Kik, BBM, 

Instagram.”  

Roedd gwahanol ffactorau megis cyflymdra neu faint 

y sgrin yn pennu pa ddyfais a fyddai'n cael ei 

defnyddio ar gyfer pa weithgarwch. 

Joseph yn disgrifio ei Google Nexus 7:  “Gallaf ei droi 

ymlaen mewn eiliad, ac mae'r cyfrifiadur yn cymryd 

munud, o leiaf.” 

Nina: "Rydw i'n defnyddio (fy Samsung Tab 3) yn fwy 

gan bod modd i mi wylio pethau arno, gan fod ganddo 

sgrin mwy o faint na sgrin fy ffôn, ac mae'n cynnwys 

mwy o gof felly mae modd i mi lawrlwytho mwy o 

gemau." 

Defnyddiwyd rhai dyfeisiau hefyd at ddibenion 

adloniant gyda ffrindiau a theulu: 

Emma yn sôn am ei Xbox Kinect a Dance Central 

Fitness:  “Mae'n eich synhwyro, yn dangos y 

symudiadau ar y teledu, ac mae modd i chi eu copïo, 

ac mae'n eich beirniadu... mae'n cynnwys gwe-

gamera... byddaf yn ei ddefnyddio gyda ffrindiau er 

mwyn cael hwyl.” 
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Os byddwn yn ystyried defnydd o leiaf unwaith yr 

wythnos, mae niferoedd y plant sy'n troi at y 

Rhyngrwyd trwy gyfrwng gliniadur yn codi.  Mae hyn 

yn cyd-fynd gyda'n canfyddiadau ansoddol sy'n 

awgrymu bod yn well gan blant ddefnyddio 

gliniaduron a chyfrifiaduron pen desg na ffonau clyfar 

o hyd er mwyn teipio gwaith cartref.  

Nick: “Mae cyfrifiadur mam yn eithaf cyflym...felly 

byddaf yn defnyddio hwnnw ar gyfer gwaith cartref ac 

ar gyfer YouTube a phethau.” 

Fodd bynnag, roedd y ffôn neu'r lechen yn gymorth 

wrth 'wneud gwaith ymchwil' neu 'edrych am 

wybodaeth' ar gyfer gwaith cartref.  Mewn rhai 

achosion, roedd teuluoedd a brodyr a chwiorydd yn 

rhannu dyfeisiau fel llechi, a wnaeth amlygu pryderon 

ynghylch preifatrwydd: 

Emma: “Mae fy nheulu yn rhannu'r iPad… mae gennyf 

Facebook ac Instagram arno, ond dyna'r cyfan – nid 

wyf yn dymuno i'm chwaer 7 oed roi dwli arno, felly 

byddaf yn defnyddio fy ffôn er mwyn cymdeithasu." 

Mae Ffigwr 2.2 yn dangos hefyd bod defnydd 

cyffredinol o gyfrifiaduron pen desg yn is na'r defnydd 

o liniaduron a llechi, a bod defnydd dyddiol o 

ddarllenwyr e-Lyfrau yn parhau i fod yn isel, sef 6%.  

Rhaid nodi mai 80% yn unig yw'r defnydd a wneir o 

ffôn clyfar o hyd (ar gyfer defnydd o leiaf unwaith yr 

wythnos), gydag 20% o blant yn adrodd nad ydynt 

fyth yn ei ddefnyddio, neu eu bod yn ei ddefnyddio lai 

nag unwaith yr wythnos. 

Fodd bynnag, nid oedd modd i bawb droi at yr apiau 

diweddaraf (yn eu cartrefi) fel Netflix neu droi at 

gemau ar-lein: 

Nick: “Mae gennyf Xbox.  Nid oes gennyf Live 

eto...efallai y byddaf yn gofyn am hwnnw am fy mhen-

blwydd.”   

Weithiau, roedd hyn o ganlyniad i ddiffyg gwybodaeth 

neu ddiddordeb ymhlith rhieni/pobl ifanc yn y 

gwasanaethau sydd ar gael, neu weithiau, roedd o 

ganlyniad i gyfyngiadau ar gyllideb y teulu. Esboniodd 

un cyfranogydd, Thomas, na fu modd iddo droi at y 

Rhyngrwyd yn ei gartref ers cryn amser. Gwnaeth 

ymweld â'i gefnder bythefnos cyn i ni ei gyfweld a 

bu'n chwarae ar-lein ar ei Xbox.  Dangosodd Thomas 

hen ffôn clyfar i ni yr oedd wedi ei fenthyca a hen 

lechen a oedd wedi stopio gweithio yn ddiweddar 

(roedd y gorchudd wedi chwalu).  Esboniodd ei fod 

wedi ail-lenwi'r ffôn ei hun ('Rhagdalu') gan 

ddefnyddio'i arian poced wythnosol, gan nodi mai 

dyma'r peth cyntaf yr oedd yn ei wneud ar ôl iddo 

gael ei arian poced.  Adeg y cyfweliad, nid oedd 

ganddo gredyd ar ôl. 

Er hyn, dangosodd ein cyfweliadau i ni nad oedd bod 

yn llai cefnog wastad yn golygu na fyddai gan 

unigolion y dyfeisiau diweddaraf, a gwelsom 

dystiolaeth o hyn. Yn ogystal, mae'r dyfeisiau y mae 

unigolion yn berchen arnynt yn gallu mynd yn llai 

pwysig, neu gael eu defnyddio at wahanol ddibenion. 

Yn ôl cyfranogydd arall, Jay, ni ddefnyddir yr iPod 

rhyw lawer bellach - dim ond ar gyfer cerddoriaeth 

pan fydd yn teithio:   

Mae Tabl 2.2  yn dangos defnydd dyddiol o wahanol 

ddyfeisiau er mwyn troi at y Rhyngrwyd yn ôl rhyw ac 

FSM. 

Tabl 2.2 Dyfeisiau a ddefnyddir bob dydd er mwyn troi at 

y Rhyngrwyd yn ôl rhyw ac FSM 
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Ffôn clyfar (gyda 
mynediad llawn i'r 
Rhyngrwyd) 

65 73 69 66 73 69 

Llechen symudol e.e.  
iPad 

47 51 49 50 49 49 

Ffôn symudol (gyda 
mynediad cyfyngedig 
i'r Rhyngrwyd) 

34 42 33 42 40 38 

Consolau gemau yn y 
cartref e.e. 
Wii/Xbox/PlayStation 

50 13 27 33 37 31 

iPod 24 29 26 27 27 26 

Gliniadur/ gwelyfr 26 22 23 24 26 24 

Cyfrifiadur pen desg 21 7 12 15 15 14 

Consol gemau 
symudol e.e.  PSP/ 
Nintendo DS 

14 7 9 11 12 11 

Darllenwr e-Lyfrau 
(e.e. Kindle) 

5 7 5 6 8 6 

Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Mae Tabl 2.2 yn dangos nad oes fawr iawn o 

wahaniaeth rhwng defnydd dyddiol bechgyn a 

merched o'r rhan fwyaf o ddyfeisiadau er mwyn troi 

at y Rhyngrwyd - gyda merched yn defnyddio ffonau 

clyfar, llechi, ffonau symudol, iPods a darllenwyr e-

Lyfrau ychydig yn fwy na bechgyn.  Yr eithriad yw 

consolau gemau, a ddefnyddir gan 50% o fechgyn 

bob ddydd, a dim ond 13% o ferched.  Mae'r defnydd 
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o gyfrifiaduron ychydig yn uwch ymhlith bechgyn na 

merched hefyd.  (21% o'i gymharu â 7%).  

Yn yr un modd, wrth gymharu plant o ysgolion lle y 

gwelir gwahanol lefelau FSM, ychydig iawn o 

wahaniaeth a welir yn nifer y plant sy'n defnyddio 

dyfeisiau penodol bob dydd.  Mae hyn yn awgrymu 

nad yw'n ymddangos bod plant sy'n mynychu 

ysgolion lle y gwelir lefel FSM uwch dan anfantais o 

ran eu defnydd o ddyfeisiau - ac maent yn dangos yr 

un defnydd, os nad ychydig yn fwy o ddefnydd o 

ffonau clyfar, gliniaduron a darllenwyr e-Lyfrau.   

Yr un gwahaniaeth ychydig yn fwy yw'r defnydd a 

wneir o 'Gonsolau gemau yn y cartref' e.e Wii. / Xbox/ 

PlayStation – mae 10% yn fwy o blant o ysgolion sy'n 

cynnwys lefelau FSM uwch (37%) yn defnyddio'r rhain 

yn ddyddiol o'u cymharu gyda phlant o ysgolion sy'n 

cynnwys lefelau FSM is (27%). 
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3 PROFIADAU PERSONOL A 

CHYMDEITHASOL 

Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar y canfyddiadau 

sy'n ymwneud gyda phrofiadau personol a 

chymdeithasol y disgyblion ym Mlwyddyn 9 mewn 

gwahanol gyd-destunau, gan gynnwys yn yr ysgol a'r 

cartref.  Rhennir yr adran yn is-adrannau sy'n 

ymwneud gyda'r amser sy'n cael ei dreulio ar wahanol 

weithgareddau yn ystod diwrnod nodweddiadol yn yr 

ysgol, a'r math o weithgareddau personol ac wedi'u 

seilio ar gymheiriaid a gyflawnir gan blant.  Yna, caiff y 

data hwn ei ddadansoddi ymhellach, gan amlygu sut y 

mae'r gweithgareddau hyn yn amrywio rhwng plant 

mewn ysgolion lle y gwelir gwahanol lefelau o ran 

prydau ysgol am ddim (FSM);  rhwng ysgolion cyfrwng 

Cymraeg/Dwyieithog, Saesneg;  a rhwng ysgolion 

trefol a gwledig.  Mae rhan olaf yr adran hon yn 

ystyried sut y caiff y nifer a'r mathau o weithgareddau 

a gyflawnir gan blant eu heffeithio gan eu defnydd o 

dechnoleg, gan gynnwys ffonau clyfar a llechi, ac 

amrediad y gweithgareddau cyfathrebu cymdeithasol 

a gyflawnir.  Mae'n archwilio'r gwahanol blatfformau 

cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir, yn ogystal â'u 

cymhellion dros eu defnyddio. 

3.1 YR AMSER SY'N CAEL EI DREULIO AR 

WAHANOL WEITHGAREDDAU YN YSTOD 

DIWRNOD YSGOL NODWEDDIADOL  

Mae Ffigwr 3.1  yn amlygu canlyniadau o'r holiadur, 

gan ddangos faint o amser y bydd plant yn ei dreulio 

yn cyflawni gwahanol weithgareddau yn ystod 

diwrnod nodweddiadol yn yr ysgol. 

Ffigwr 3.1 Amser amcangyfrifedig sy'n cael ei dreulio ar 

wahanol weithgareddau yn ystod diwrnod ysgol 

nodweddiadol 

C14:  Ar ddiwrnod ysgol nodweddiadol (dydd Llun i ddydd Gwener), 

amcangyfrifwch sawl awr y byddwch chi'n eu treulio ar y 

gweithgareddau canlynol (CYFANSWM yr amser yn yr ysgol a thu allan i'r 

ysgol).  Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Mae Ffigwr 3.1 yn cyfeirio at batrwm sy'n llawn 

cyfathrebu symudol a gweithgareddau adloniant i 

blant yn ystod diwrnod ysgol nodweddiadol, wrth i 

67% o blant nodi eu bod yn treulio o leiaf 1 awr yn 

cyfathrebu ar-lein;  adroddodd 36% eu bod yn treulio 

dros 4 awr yn cyfathrebu ar ffôn symudol bob dydd.  

Mae cerddoriaeth a gweithgareddau adloniant yn 

flaenllaw iawn hefyd, wrth i 66% o blant wrando ar o 

leiaf 1 awr o gerddoriaeth ar ddyfais symudol. 

Cefnogwyd y canlyniadau meintiol hyn gan y 

cyfweliadau ansoddol.  Er enghraifft, soniodd un 

cyfranogydd yn ystod y cyfweliadau grŵp ei fod yn 

treulio:  

“un (awr) ar YouTube fore heddiw” (cyn dod i'r ysgol).  

“ Edrychais ar Facebook – tua 10 munud…byddaf yn 

bwrw golwg ar Facebook cyn y byddaf yn gadael y tŷ.”  

Dywedodd cyfranogydd arall, Tara: 

“Mae gennym ffrindiau yn America a byddwn yn 

anfon negeseuon e-bost atynt, ac mae un ohonynt ar 

Kik.  Rydw i'n dilyn y ddau ohonynt ar Instagram a 

byddant yn anfon ffotograffau.”  

Esboniodd plentyn arall, Ryan, sut y mae'n defnyddio 

gwasanaeth negeseua Whatsapp gyda'i dad (mae ei 

rieni wedi gwahanu ac mae'n byw gyda'i fam a'i 

lystad).  Mae'n anfon lluniau at ei dad ohono ef yn 

coginio yn yr ysgol:  

"Byddaf yn anfon lluniau ato o'r hyn yr ydw i wedi ei 

wneud a bydd ef yn ateb trwy ddweud 'Gwaith da!  

Cadw damaid i mi' a byddaf yn gwneud hynny.” 
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Roedd canfyddiadau diddorol eraill o'r holiadur yn 

datgelu bod 55% o blant yn dweud eu bod yn treulio o 

leiaf 1 awr yn defnyddio'r Rhyngrwyd bob dydd er 

mwyn chwilio am wybodaeth ar gyfer gwaith cartref, 

er mwyn adolygu neu ar gyfer diddordeb personol. 

Mae 10% yn dweud nad ydynt yn ei ddefnyddio o 

gwbl. 

Er bod y byd digidol yn rhan greiddiol o fywyd dyddiol 

nifer o blant, mae'n bwysig nodi bod 1 o bob 3 

phlentyn yn dweud nad ydynt fyth wedi chwarae 

gemau ar-lein.   

Yn ogystal, mae adroddiadau plant yn dangos eu bod 

yn parhau i fanteisio ar gyfryngau mewn ffyrdd 

traddodiadol – 'gwylio teledu, ffilmiau, neu ddisgiau 

DVD (nid ar y Rhyngrwyd)'. 

Mae'n ymddangos, fodd bynnag, bod rhai yn cyflawni 

rhai gweithgareddau mewn ffordd ddwys. Mae 18% o 

blant yn adrodd eu bod yn treulio mwy na 4 awr bob 

dydd yn gwylio teledu, ffilmiau neu ddisgiau DVD.  

Mae 17% yn adrodd eu bod yn treulio mwy na 4 awr 

bob dydd yn chwarae gemau fideo gydag eraill, ac 

mae 18% yn adrodd eu bod yn treulio mwy na 4 awr 

bob dydd yn chwarae gemau fideo ar eu pen eu 

hunain. 

3.2 GWEITHGAREDDAU PERSONOL AC 

WEDI'U SEILIO AR GYMHEIRIAID  

Mae Tabl 3.2 yn amlygu'r math o weithgareddau ar-

lein y mae plant yn eu cyflawni bob dydd ac o leiaf 

unwaith y mis, yn ôl rhyw. 

Tabl 3.2 Gweithgareddau ar-lein a gyflawnir bob dydd ac o 

leiaf unwaith y mis, yn ôl rhyw 

% 
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Defnyddio apiau negeseua gwib 
(e.e. iMessenger, Whatsapp, Kik, 
BBM, Facebook Messaging, 
Snapchat) 66 84 75 92 97 94 

Gwylio clipiau fideo ar-lein (ee  
YouTube, Vines) 71 54 62 99 98 98 

Troi at broffiliau rhwydweithio 
cymdeithasol eich ffrindiau ac eraill 
(ee Twitter, Instagram, Facebook, 
Ask.fm) 46 61 54 85 95 90 

Chwarae gemau Rhyngrwyd ar 
eich pen eich hun (trwy ap neu 
wefan) 53 38 46 95 89 92 

Gadael sylwadau neu hoffi 
rywbeth ar broffiliau/tudalennau 
rhwydweithio cymdeithasol arall 
e.e.  Facebook/ Twitter/ Ask.fm) 38 52 45 84 92 88 

Darllen neu wylio'r newyddion ar y 
Rhyngrwyd (trwy wefannau 
newyddion/Twitter/ Facebook ac 
ati) 42 39 40 87 86 86 

Ffrydio neu lawrlwytho 
cerddoriaeth neu ffilmiau 40 37 39 87 87 87 

Lawrlwytho apiau neu raglenni 
cyfrifiadurol am ddim 43 35 39 91 91 91 

Chwarae gemau gyda phobl arall 
ar-lein (ee Playstation, Xbox, PSP, 
Nintendo) 52 13 32 89 41 65 

Chwilio am wybodaeth am 
ddiddordebau personol 
(chwaraeon, pobl enwog, ac ati) 34 28 31 90 86 88 

Defnyddio'r Rhyngrwyd er mwyn 
darllen am rywbeth nad oeddech 
yn ei wybod neu'n ei ddeall 33 30 31 93 94 94 

Rhannu ffotograffau, fideos neu 
gerddoriaeth gydag eraill 28 33 30 78 89 84 

Diweddaru eich statws ar eich 
proffil rhwydweithio cymdeithasol:  
e.e. Facebook/ Instagram/ Twitter/ 
Ask.fm) 20 32 26 76 89 83 

Wedi defnyddio cyfleuster sgwrsio 
ar fideo gyda ffrindiau a theulu 25 24 25 75 85 80 

Troi at wefannau personol pobl 
arall (ee Tumblr, Blogger) 17 29 23 43 58 51 

Prynu apiau neu bethau eraill ar-
lein 22 18 20 82 79 80 

Defnyddio'r Rhyngrwyd er mwyn 
gwneud gwaith ysgol 20 14 17 96 97 97 

Creu cymeriad, anifail anwes neu 
avatar ar-lein 16 6 11 47 24 35 

Defnyddio rhaglenni/ gwefannau 
rhannu ffeiliau e.e.  Megashare, 
PirateBay, Bit Torrent 14 9 11 38 28 33 

Edrych ar fapiau neu amserlenni 13 7 10 68 62 65 

Treulio amser mewn byd rhith (e.e.  
Habbo, Teen/Second Life) 10 5 7 29 19 24 

Darllen eLyfr (e.e.  ar Kindle) 5 8 6 26 35 30 

Wedi defnyddio cyfleuster sgwrsio 
ar fideo gyda rhywun dieithr (ee  
Skype, Oovo, Facetime ac ati) 8 4 6 24 17 20 

C11, 12, 13:  Pa rai o'r pethau canlynol yr ydych chi wedi eu gwneud yn 

ystod y mis diwethaf ar y Rhyngrwyd?  Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Yn ddyddiol, bydd bechgyn yn cyflawni amrediad 

ychydig yn fwy o weithgareddau (7.1 ar gyfartaledd) 

na merched (6.6 ar gyfartaledd) o blith y 23 o 

weithgareddau a restrwyd. 

Ar y cyfan, y gweithgareddau mwyaf poblogaidd yw 

cyfathrebu a gweithgareddau adloniant:  'defnyddio 

apiau negeseua gwib' (e.e.  iMessenger, Whatsapp, 

Kik, BBM, Facebook Messaging, Snapchat) – (75%), a 

‘gwylio clipiau fideo ar-lein’ (62%).  Fodd bynnag, 

mae'r ffigurau cyffredinol hyn yn cuddio'r 

gwahaniaethau rhwng gweithgareddau dyddiol 

bechgyn a merched. 

Bob dydd hefyd, mae bechgyn yn fwy tebygol na 

merched o chwarae gemau ar eu pen eu hunain (53% 

o'i gymharu â 38%), gwylio clipiau fideo ar-lein (71% 
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o'i gymharu â 54%), lawrlwytho rhaglenni cyfrifiadurol 

neu apiau am ddim, chwilio am wybodaeth ar-lein 

ynghylch diddordebau personol neu chwilio am 

rywbeth nad oeddent yn ei ddeall. 

Mae merched, ar y llaw arall, yn fwy tebygol o 

ddefnyddio apiau negeseua gwib (84% o'i gymharu â 

66%), ymweld â phroffiliau ffrindiau ac unigolion eraill 

ar rwydweithiau cymdeithasol (61% o'i gymharu â 

45%), troi at wefannau personol pobl arall, diweddaru 

eu statws a gadael sylwadau neu hoffi pethau ar 

broffiliau rhwydweithio cymdeithasol eraill, rhannu 

ffotograffau, fideos a cherddoriaeth. 

Fodd bynnag, mae bechgyn yn fwy tebygol hefyd o 

chwarae gemau ar-lein gyda ffrindiau (52% o'i 

gymharu gydag 13%).  Mae hyn yn awgrymu ei bod yn 

ymddangos bod bechgyn yn cymdeithasu fwy trwy 

chwarae gemau ar-lein, ac mae merched yn tueddu i 

gymdeithasu fwy trwy ddefnyddio gwasanaethau ar 

rwydweithiau cymdeithasol ac apiau negeseua 

cymdeithasol.  Mae gweithgareddau adloniant fel 

gwylio clipiau fideo yn boblogaidd ymhlith y ddau ryw. 

 

Mae defnydd dyddiol o'r Rhyngrwyd er mwyn 

gwneud gwaith ysgol yn parhau i fod yn gymharol 

isel sef 17%, ac mae bechgyn yn ei ddefnyddio yn fwy 

na merched (20% ac 14%).  Yn yr un modd, mae'n 

ymddangos bod gweithgareddau sy'n cynnwys creu 

anifeiliaid anwes/ cymeriadau rhith, neu mae'n 

ymddangos bod cyfranogi mewn bydoedd rhith yn llai 

poblogaidd, sef 11% a 7%. 

Wrth gymharu gweithgareddau cyffredinol plant a 

gynhaliwyd o leiaf unwaith y mis, y gweithgarwch 

mwyaf poblogaidd yw 'gwylio clipiau fideo ar-lein’ 

(98%) a ‘defnyddio'r Rhyngrwyd ar gyfer gwaith ysgol’ 

(97%).  Yn ogystal, roedd 94% o blant yn defnyddio'r 

'Rhyngrwyd er mwyn darllen am rywbeth nad 

oeddent yn ei wybod neu'n ei ddeall' yn ogystal â 

defnyddio 'apiau negeseua gwib' er mwyn cyfathrebu.  

Gwelwyd canran uchel yn chwarae gemau ar y 

rhyngrwyd ar eu pen eu hunain hefyd, sef 92%. 

Mae Ffigwr 3.2 yn dangos canran y plant sy'n 

cyflawni'r gwahanol weithgareddau a restrir yn Nhabl 

3.2, o leiaf unwaith y mis. 

 

 

 

Ffigwr 3.2 Canran y plant sy'n cyflawni'r gwahanol 

weithgareddau a restrir yn Nhabl 3.2 o leiaf unwaith y mis 

 Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Fel y gellir gweld, mae'r rhan fwyaf o blant yn 

cyflawni rhwng 15 ac 19 o'r 23 gweithgaredd a 

restrwyd uchod.  Dim ond 13% o'r plant sy'n cyflawni 

12 gweithgarwch neu lai ac mae 20% o'r plant yn 

cyflawni 20 o'r gweithgareddau neu fwy. 

Yn gyffredinol, nifer gyfartalog y gweithgareddau a 

gyflawnir bob mis yw 16.7 ymhlith bechgyn ac 16.4 

ymhlith merched.  Gallai'r nifer gymharol uchel hon o 

weithgareddau a gyflawnir gan fechgyn a merched fod 

o ganlyniad i'r technolegau sydd ar gael nawr a'r 

gweithgareddau y mae modd eu cyflawni nawr o 

ganlyniad i fwy o gysylltedd, apiau a dyfeisiau mwy 

newydd. 

3.3 YSGOLION Y MAE GANDDYNT 

WAHANOL LEFELAU O RAN PRYDAU YSGOL 

AM DDIM (FSM)  

Er mwyn deall a oes gwahaniaethau rhwng 

gweithgareddau dyddiol y gwahanol grwpiau o blant a 

wnaeth lenwi'r holiadur, mae Tabl 3.3  yn cyflwyno 

cymhariaeth rhwng gweithgareddau plant o ysgolion 

lle y gwelir gwahanol lefelau o ran disgyblion sy'n 

manteisio ar brydau ysgol am ddim (FSM).   
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Tabl 3.3 Gweithgareddau ar-lein dyddiol plant o ysgolion y 

mae ganddynt wahanol lefelau FSM 
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Defnyddio apiau negeseua gwib (e.e. 
iMessenger, Whatsapp, Kik, BBM, 
Facebook Messaging, Snapchat) 

73 74 80 

Gwylio clipiau fideo ar-lein (ee  YouTube, 
Vines) 

58 64 67 

Troi at broffiliau rhwydweithio 
cymdeithasol eich ffrindiau ac eraill (ee 
Twitter, Instagram, Facebook, Ask.fm) 

49 54 61 

Chwarae gemau Rhyngrwyd ar eich pen 
eich hun (trwy ap neu wefan) 

41 47 52 

Gadael sylwadau neu hoffi rywbeth ar 
broffiliau/tudalennau rhwydweithio 
cymdeithasol arall e.e.  Facebook/ Twitter/ 
Ask.fm) 

38 46 56 

Darllen neu wylio'r newyddion ar y 
Rhyngrwyd (trwy wefannau 
newyddion/Twitter/ Facebook ac ati) 

37 43 43 

Lawrlwytho apiau neu raglenni cyfrifiadurol 
am ddim 

35 39 46 

Ffrydio neu lawrlwytho cerddoriaeth neu 
ffilmiau 

34 39 46 

Chwilio am wybodaeth am ddiddordebau 
personol (chwaraeon, pobl enwog, ac ati) 

28 32 34 

Defnyddio'r Rhyngrwyd er mwyn darllen 
am rywbeth nad oeddech yn ei wybod 
neu'n ei ddeall 

28 34 33 

Rhannu ffotograffau, fideos neu 
gerddoriaeth gydag eraill 

26 31 37 

Chwarae gemau gyda phobl arall ar-lein 
(ee Playstation, Xbox, PSP, Nintendo) 

25 33 42 

Troi at wefannau personol pobl arall (ee 
Tumblr, Blogger) 

21 23 27 

Diweddaru eich statws ar eich proffil 
rhwydweithio cymdeithasol:  e.e. 
Facebook/ Instagram/ Twitter/ Ask.fm) 

21 25 37 

Defnyddio'r Rhyngrwyd er mwyn gwneud 
gwaith ysgol 

19 15 15 

Wedi defnyddio cyfleuster sgwrsio ar fideo 
gyda ffrindiau a theulu 

19 26 32 

Prynu apiau neu bethau eraill ar-lein 17 22 23 

Defnyddio rhaglenni/ gwefannau rhannu 
ffeiliau e.e.  Megashare, PirateBay, Bit 
Torrent 

11 11 13 

Edrych ar fapiau neu amserlenni 9 11 11 

Creu cymeriad, anifail anwes neu avatar 
ar-lein 

7 12 15 

Darllen eLyfr (e.e.  ar Kindle) 6 6 8 

Wedi defnyddio cyfleuster sgwrsio ar fideo 
gyda rhywun dieithr (ee  Skype, Oovo, 
Facetime ac ati) 

5 7 6 

Treulio amser mewn byd rhith (e.e.  
Habbo, Teen/Second Life) 

5 9 9 

Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Mae'n werth nodi bod bron yr holl blant o ysgolion lle 

y mae dros 20% o'r plant yn cael FSM yn cyflawni 

ychydig yn fwy o weithgareddau na'r plant o ysgolion 

lle y gwelir lefelau FSM is.  Mae hyn yn cynnwys 

gweithgareddau fel gwylio fideos ar-lein, defnyddio 

negeseua cymdeithasol, ymweld â phroffiliau 

rhwydweithiau cymdeithasol a gwneud sylwadau 

amdanynt, yn ogystal â chwarae gemau a chyflawni 

gweithgareddau dysgu anffurfiol fel 'defnyddio'r 

Rhyngrwyd er mwyn darllen am rywbeth nad oeddech 

yn ei wybod neu'n ei ddeall'. 

Yr unig weithgarwch a oedd yn dangos lefel 

gyfranogi uwch ymhlith plant o ysgolion lle'r oedd y 

lefel FSM dan 10%, oedd gweithgarwch 'defnyddio'r 

Rhyngrwyd er mwyn gwneud gwaith ysgol'. 

3.4 YSGOLION CYFRWNG 

CYMRAEG/DWYIEITHOG A SAESNEG  

Yn ogystal, roeddem yn dymuno archwilio a oedd 

gwahaniaethau o ran y gweithgareddau a gyflawnir 

gan blant o ysgolion cyfrwng Saesneg a phlant o 

ysgolion cyfrwng Cymraeg/Dwyieithog.  Mae Tabl 3.4 

yn cyflwyno'r canfyddiadau hyn.   

Tabl 3.4 Gweithgareddau ar-lein dyddiol a misol plant yn 

ôl cyfrwng iaith yr ysgol 
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Defnyddio apiau negeseua gwib (e.e. 
iMessenger, Whatsapp, Kik, BBM, 
Facebook Messaging, Snapchat)  

77 71 95 94 

Gwylio clipiau fideo ar-lein (ee  
YouTube, Vines) 

64 59 98 98 

Troi at broffiliau rhwydweithio 
cymdeithasol eich ffrindiau ac eraill (ee 
Twitter, Instagram, Facebook, Ask.fm) 

57 46 91 87 

Chwarae gemau Rhyngrwyd ar eich 
pen eich hun (trwy ap neu wefan) 

48 40 92 92 

Gadael sylwadau neu hoffi rywbeth ar 
broffiliau/tudalennau rhwydweithio 
cymdeithasol arall e.e.  Facebook/ 
Twitter/ Ask.fm) 

47 41 89 86 

Darllen neu wylio'r newyddion ar y 
Rhyngrwyd (trwy wefannau 
newyddion/Twitter/ Facebook ac ati) 

42 37 87 85 

Lawrlwytho apiau neu raglenni 
cyfrifiadurol am ddim 

42 33 92 90 

Ffrydio neu lawrlwytho cerddoriaeth 
neu ffilmiau 

41 35 88 87 

Chwarae gemau gyda phobl arall ar-
lein (ee Playstation, Xbox, PSP, 
Nintendo) 

37 22 68 59 

Chwilio am wybodaeth am 
ddiddordebau personol (chwaraeon, 

34 26 88 87 
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pobl enwog, ac ati) 

Defnyddio'r Rhyngrwyd er mwyn 
darllen am rywbeth nad oeddech yn ei 
wybod neu'n ei ddeall 

33 27 95 93 

Rhannu ffotograffau, fideos neu 
gerddoriaeth gydag eraill 

32 27 85 81 

Diweddaru eich statws ar eich proffil 
rhwydweithio cymdeithasol:  e.e. 
Facebook/ Instagram/ Twitter/ Ask.fm) 

30 19 84 81 

Wedi defnyddio cyfleuster sgwrsio ar 
fideo gyda ffrindiau a theulu 

28 18 81 78 

Troi at wefannau personol pobl arall 
(ee Tumblr, Blogger) 

25 19 52 49 

Prynu apiau neu bethau eraill ar-lein 22 16 81 79 

Defnyddio'r Rhyngrwyd er mwyn 
gwneud gwaith ysgol 

18 15 97 97 

Defnyddio rhaglenni/ gwefannau 
rhannu ffeiliau e.e.  Megashare, 
PirateBay, Bit Torrent  

13 9 35 30 

Edrych ar fapiau neu amserlenni 12 8 64 68 

Creu cymeriad, anifail anwes neu 
avatar ar-lein 

12 8 37 31 

Treulio amser mewn byd rhith (e.e.  
Habbo, Teen/Second Life) 

8 7 25 22 

Darllen eLyfr (e.e.  ar Kindle) 7 6 31 30 

Wedi defnyddio cyfleuster sgwrsio ar 
fideo gyda rhywun dieithr (ee  Skype, 
Oovo, Facetime ac ati)  

6 6 18 25 

Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Wrth ystyried gweithgareddau a gyflawnir yn ddyddiol 

(sy'n dynodi faint y mae'r gweithgareddau wedi 

ymwreiddio), mae'n werth nodi ei bod yn ymddangos 

bod plant o ysgolion cyfrwng Saesneg yn cyflawni 

mwy o weithgareddau ar gyfartaledd na phlant o 

ysgolion cyfrwng Cymraeg neu Ddwyieithog.  Mae'r 

gwahaniaeth hwn yn drawiadol ar gyfer 

gweithgareddau chwarae gemau a rhwydweithio 

cymdeithasol, ac yn llai trawiadol ar gyfer defnydd o'r 

Rhyngrwyd sy'n gysylltiedig â'r ysgol.  Ar gyfer y 

gweithgareddau lleiaf poblogaidd fel sgwrsio ar fideo 

gyda rhywun dieithr neu dreulio amser mewn byd 

rhith, mae'r gwahaniaethau yn llai. 

Fodd bynnag, wrth ystyried y gweithgareddau a 

gyflawnir o leiaf unwaith y mis, mae'r gwahaniaethau 

rhwng niferoedd y gweithgareddau a gyflawnir gan 

blant o ysgolion Saesneg a Dwyieithog neu gyfrwng 

Cymraeg yn llai. 

Yn gyffredinol, nid yw'r rhesymau dros y 

gwahaniaethau hyn yn eglur eto, ac mae'n werth 

archwilio'r data mewn ffordd fanylach ac amrywiol. 

3.5 YSGOLION TREFOL A GWLEDIG  

Agwedd arall a archwiliwyd gennym yn y canlyniadau 

meintiol oedd a oedd unrhyw wahaniaethau yng 

ngweithgareddau dyddiol a misol plant yn ôl lleoliad 

trefol/gwledig ysgol.  Mae Tabl 3.5 yn cyflwyno'r 

canfyddiadau hyn.   

Tabl 3.5 Gweithgareddau dyddiol a misol a gyflawnir gan 

blant yn ôl lleoliad trefol/gwledig ysgol 
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Defnyddio apiau negeseua gwib (e.e. 
iMessenger, Whatsapp, Kik, BBM, 
Facebook Messaging, Snapchat)  

76 73 95 94 

Gwylio clipiau fideo ar-lein (ee  YouTube, 
Vines) 

64 57 98 98 

Troi at broffiliau rhwydweithio 
cymdeithasol eich ffrindiau ac eraill (ee 
Twitter, Instagram, Facebook, Ask.fm) 

56 48 91 87 

Chwarae gemau Rhyngrwyd ar eich pen 
eich hun (trwy ap neu wefan) 

48 40 92 92 

Gadael sylwadau neu hoffi rywbeth ar 
broffiliau/tudalennau rhwydweithio 
cymdeithasol arall e.e.  Facebook/ Twitter/ 
Ask.fm) 

48 37 89 87 

Lawrlwytho apiau neu raglenni cyfrifiadurol 
am ddim 

42 31 92 88 

Darllen neu wylio'r newyddion ar y 
Rhyngrwyd (trwy wefannau 
newyddion/Twitter/ Facebook ac ati) 

41 38 87 86 

Ffrydio neu lawrlwytho cerddoriaeth neu 
ffilmiau 

41 34 87 88 

Chwarae gemau gyda phobl arall ar-lein 
(ee Playstation, Xbox, PSP, Nintendo) 

34 27 67 60 

Chwilio am wybodaeth am ddiddordebau 
personol (chwaraeon, pobl enwog, ac ati) 

33 26 89 86 

Defnyddio'r Rhyngrwyd er mwyn darllen 
am rywbeth nad oeddech yn ei wybod 
neu'n ei ddeall 

33 26 95 91 

Rhannu ffotograffau, fideos neu 
gerddoriaeth gydag eraill 

32 26 85 81 

Wedi defnyddio cyfleuster sgwrsio ar fideo 
gyda ffrindiau a theulu 

28 18 81 77 

Diweddaru eich statws ar eich proffil 
rhwydweithio cymdeithasol:  e.e. 
Facebook/ Instagram/ Twitter/ Ask.fm) 

28 21 83 83 

Troi at wefannau personol pobl arall (ee 
Tumblr, Blogger) 

25 18 52 47 

Prynu apiau neu bethau eraill ar-lein 21 17 81 79 

Defnyddio'r Rhyngrwyd er mwyn gwneud 
gwaith ysgol 

17 16 97 97 

Defnyddio rhaglenni/ gwefannau rhannu 
ffeiliau e.e.  Megashare, PirateBay, Bit 
Torrent  

13 8 35 29 

Creu cymeriad, anifail anwes neu avatar 
ar-lein 

12 9 37 30 

Edrych ar fapiau neu amserlenni 11 8 65 67 

Treulio amser mewn byd rhith (e.e.  
Habbo, Teen/Second Life) 

8 6 25 22 

Darllen lyfr (e.e.  ar Kindle) 7 5 31 30 

Wedi defnyddio cyfleuster sgwrsio ar fideo 
gyda rhywun dieithr (ee  Skype, Oovo, 
Facetime ac ati)  

6 6 19 25 

Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 
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Wrth ystyried gweithgareddau a gyflawnir yn ddyddiol 

(sy'n dynodi faint y mae'r gweithgareddau wedi 

ymwreiddio), mae'n werth nodi hefyd ei bod yn 

ymddangos bod plant o ysgolion trefol yn cyflawni 

ychydig yn fwy o weithgareddau na phlant o ysgolion 

gwledig.  Gallai hyn fod o ganlyniad i faterion yn 

ymwneud â chysylltedd gwaeth mewn ardaloedd 

gwledig – fodd bynnag, mae angen cynnal mwy o 

ymchwil am hyn. 

Wrth ystyried y gweithgareddau a gyflawnir o leiaf 

unwaith y mis, mae'r gwahaniaethau rhwng niferoedd 

y gweithgareddau a gyflawnir gan blant o ysgolion 

trefol a gwledig yn llai.  Mewn rhai gweithgareddau – 

megis defnyddio'r Rhyngrwyd i wneud gwaith ysgol, 

rhwydweithio cymdeithasol, newyddion neu adloniant 

– mae'r gwahaniaethau yn ddibwys. 

3.6 DEFNYDDWYR FFONAU CLYFAR A 

LLECHI 

O ystyried y cynnydd yn y defnydd a wneir o ffonau 

clyfar a llechi, roeddem yn dymuno gweld a fyddai 

cyswllt rhwng defnydd dyddiol ffôn clyfar neu lechen 

a'r gweithgareddau a gyflawnir – h.y.  a yw defnydd 

gweithredol o'r dyfeisiau hyn yn gysylltiedig gyda 

lefelau uwch o ran cyflawni gweithgareddau.  Mae 

tabl 3.6  yn cyflwyno'r canfyddiadau hyn.   

Tabl 3.6 Gweithgareddau ar-lein dyddiol a gyflawnir gan 

blant sy'n defnyddio:  ffôn clyfar bob dydd/nad ydynt;  

llechen bob dydd/nad ydynt 
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Defnyddio apiau negeseua gwib (e.e. 
iMessenger, Whatsapp, Kik, BBM, 
Facebook Messaging, Snapchat)  85 53 82 70 

Gwylio clipiau fideo ar-lein (ee  YouTube, 
Vines) 66 52 70 58 

Troi at broffiliau rhwydweithio 
cymdeithasol eich ffrindiau ac eraill (ee 
Twitter, Instagram, Facebook, Ask.fm) 62 40 62 47 

Gadael sylwadau neu hoffi rywbeth ar 
broffiliau/tudalennau rhwydweithio 
cymdeithasol arall e.e.  Facebook/ 
Twitter/ Ask.fm) 53 28 53 37 

Chwarae gemau Rhyngrwyd ar eich pen 
eich hun (trwy ap neu wefan) 48 42 54 38 

Darllen neu wylio'r newyddion ar y 
Rhyngrwyd (trwy wefannau 
newyddion/Twitter/ Facebook ac ati) 45 31 47 38 

Ffrydio neu lawrlwytho cerddoriaeth neu 
ffilmiau 44 29 48 32 

Lawrlwytho apiau neu raglenni 
cyfrifiadurol am ddim 44 29 48 32 

Rhannu ffotograffau, fideos neu 
gerddoriaeth gydag eraill 36 20 38 24 

Chwilio am wybodaeth am ddiddordebau 
personol (chwaraeon, pobl enwog, ac ati) 

34 25 37 26 

Defnyddio'r Rhyngrwyd er mwyn darllen 
am rywbeth nad oeddech yn ei wybod 
neu'n ei ddeall 34 27 38 27 

Chwarae gemau gyda phobl arall ar-lein 
(ee Playstation, Xbox, PSP, Nintendo) 33 32 36 31 

Diweddaru eich statws ar eich proffil 
rhwydweithio cymdeithasol:  e.e. 
Facebook/ Instagram/ Twitter/ Ask.fm) 31 19 33 22 

Wedi defnyddio cyfleuster sgwrsio ar 
fideo gyda ffrindiau a theulu 29 17 33 19 

Troi at wefannau personol pobl arall (ee 
Tumblr, Blogger) 28 14 28 19 

Prynu apiau neu bethau eraill ar-lein 23 14 27 14 

Defnyddio'r Rhyngrwyd er mwyn gwneud 
gwaith ysgol 19 14 19 15 

Defnyddio rhaglenni/ gwefannau rhannu 
ffeiliau e.e.  Megashare, PirateBay, Bit 
Torrent  14 9 14 10 

Edrych ar fapiau neu amserlenni 11 9 13 8 

Creu cymeriad, anifail anwes neu avatar 
ar-lein 11 13 13 12 

Treulio amser mewn byd rhith (e.e.  
Habbo, Teen/Second Life) 8 8 10 7 

Darllen eLyfr (e.e.  ar Kindle) 7 6 8 4 

Wedi defnyddio cyfleuster sgwrsio ar 
fideo gyda rhywun dieithr (ee  Skype, 
Oovo, Facetime ac ati)  7 4 7 4 

Sylfaen:  Y rhai sy'n defnyddio ffôn clyfar bob dydd (N=1435) Y rhai nad 

ydynt yn ddefnyddwyr ffôn clyfar (N=302);  Y rhai sy'n defnyddio llechen 

bob dydd (N=1027) Y rhai nad ydynt yn defnyddio llechen (N=356); 

Fel y mae modd gweld, mae defnydd dyddiol o 

ffonau clyfar a llechi yn gysylltiedig gyda chyfraddau 

uwch ar gyfer cyflawni'r rhan fwyaf o 

weithgareddau.  Mae'r rhain yn cynnwys 

gweithgareddau dysgu (sy'n ymwneud â'r ysgol a heb 

fod yn ymwneud â'r ysgol), gweithgareddau adloniant 

a gweithgareddau cymdeithasu.  Enghreifftiau o'r 

rhain yw 'defnyddio'r Rhyngrwyd i wneud gwaith 

ysgol', 'chwilio am wybodaeth am ddiddordebau 

personol', 'chwilio am rywbeth nad oeddech yn ei 

wybod neu'n ei ddeall', 'darllen neu wylio'r 

newyddion', rhannu cysylltiadau, cyfathrebu gan 

ddefnyddio apiau negeseua cymdeithasol a 

gweithgareddau rhwydweithio cymdeithasol fel 

ymweld â phroffiliau ffrindiau, gadael sylwadau a hoffi 

pethau. 

Fel y gellir disgwyl, mae defnydd dyddiol o ffonau 

clyfar a llechi yn dangos fawr iawn o effaith ar 

weithgareddau chwarae gemau ar-lein trwy 

ddefnyddio consolau gemau. 
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Gan ein bod yn cymharu gweithgareddau dyddiol a 

gyflawnir a'r defnydd dyddiol a'r arfer o beidio 

defnyddio ffonau clyfar a llechi, byddai'n dybiaeth 

deg i ddweud y gallai nifer o'r gweithgareddau a 

restrir uchod gael eu cyflawni gan ddefnyddio'r 

dyfeisiau hyn.  Fodd bynnag, nid oes modd i ni 

ddweud hyn yn bendant, oherwydd y gallai 

gweithgareddau fod yn cael eu cyflawni ar ddyfeisiau 

eraill. 

Yr hyn y gallwn ei ddweud yw bod y rhai y mae 

ganddynt fwy o ddyfeisiau yn debygol o gyflawni mwy 

o weithgareddau, felly mae modd iddynt fireinio eu 

sgiliau yn fwy, ac mae modd i'r rhai y mae ganddynt 

sgiliau uwch fanteisio yn fwy ar y cyfleoedd a gynigir 

gan ddyfeisiau lluosog. 

Er ei bod yn ymddangos bod nifer o blant yn 

defnyddio llechi a ffonau clyfar, mae'n ddiddorol 

gweld mai ychydig iawn sy'n manteisio ar yr apiau 

addysgol a'r cyfleoedd y mae'r dyfeisiau hyn yn eu 

caniatáu.  Dim ond 19% o'r pblant sy'n defnyddio ffôn 

clyfar neu lechen bob dydd, sy'n defnyddio'r 

Rhyngrwyd i wneud gwaith ysgol. 

3.7 CYFATHREBU CYMDEITHASOL AC 

ADLONIANT 

Mae Ffigwr 3.7  yn dangos arferion mabwysiadu 

gwasanaethau cymdeithasol, chwarae gemau, 

negeseua a chyfathrebu penodol yn ôl rhyw. 

Ffigwr 3.7 Defnyddio gwasanaethau cymdeithasol, 

chwarae gemau, negeseua a chyfathrebu yn ôl rhyw 

 C7:  Pa rai o'r gwasanaethau cymdeithasol, chwarae gemau, negeseua a 

chyfathrebu canlynol yr ydych yn eu defnyddio AR HYN O BRYD?  

(caniateir ymatebion lluosog).  Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Gallwn weld llawer iawn o weithgarwch mabwysiadu 

cyfryngau cymdeithasol a gwasanaethau negeseua yn 

gyffredinol, wrth i blant ddefnyddio nifer o 

wasanaethau.  Er mai Facebook yw'r prif wasanaeth 

rhwydweithio cymdeithasol ar gyfer y grŵp oedran 

hwn o hyd (83% yn gyffredinol), mae gwasanaethau 

mwy newydd fel Instagram (63%), Snapchat (68%), 

Twitter (50%) wedi cael eu mabwysiadu hefyd, gyda 

mwy o ferched na bechgyn yn defnyddio'r rhain.  

Mae'r defnydd a wneir o sgwrsio ar fideo yn uchel 

hefyd (73%).  

O'r cyfweliadau, roedd y ffaith bod platfformau 

rhwydweithio cymdeithasol a gwasanaethau 

negeseua cymdeithasol yn creu 'lleoedd rhith 

cyffredin' ar gyfer cyfathrebu, hunan-fynegiant, 

cyfeillgarwch a 'bod yn rhan o'r criw', yn ddirnadaeth 

allweddol.   

Jay:  “Byddaf yn defnyddio Kik er mwyn cael hwyl gyda 

fy ffrindiau – siarad gyda nhw neu wneud trefniadau 

fel mynd i'r dref neu aros dros nos neu er mwyn 

cyfarfod yn gyffredinol.” 

Clara:  “Mae'n haws cael gafael ar fy ffrindiau hefyd, 

oherwydd hanner yr amser ni fyddaf yn ateb fy ffôn 

gan na fyddaf yn gweld y negeseuon testun, ac mae fy 

ffrindiau ar Facebook... ac nid oes gennyf rifau hanner 

fy ffrindiau, felly mae'n haws anfon neges at rywun ar 

Facebook.” 
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Mary:  “Fel arfer, byddwch yn cael newyddion trwy 

Twitter neu Instagram, yna byddaf yn anfon neges at 

fy ffrindiau yn gofyn a ydynt wedi ei weld.”  

Mewn rhai achosion, i blant y maent yn byw mewn 

ardaloedd mwy gwledig, gwelsom bod y cysylltiadau 

rhith hyn yn cyflawni rôl arbennig o bwysig, a'u bod yn 

eu galluogi i 'barhau i fod yn gysylltiedig' gyda'u 

ffrindiau.   

Roedd rhai plant yn dymuno rhoi cynnig ar 

wasanaethau newydd (e.e.  Snapchat) ac roeddent o'r 

farn bod y rhain yn “newydd ac yn cŵl”, tra bod gan 

eraill lai o ddiddordeb. 

Nick:  “Ni wnes i fyth ddechrau ar Twitter...nid wyf yn 

gweld y pwynt os oes gennych chi Facebook a phopeth 

arall er mwyn cymdeithasu.”   

Jay:  “Nid oes unrhyw rai o'm ffrindiau yn defnyddio 

Facebook mwyach – dim ond oedolion.  Mae pawb 

wedi gadael Facebook am Instagram.”   

Mae e'n teimlo bod hyn oherwydd nad oes fawr iawn 

o werth i'r wybodaeth sy'n cael ei phostio.  

Roedd cyfryngau cymdeithasol yn rhoi sianelau 

uniongyrchol i nifer ohonynt i'w 'dilyn' hefyd ac i 

gysylltu gydag enwogion, ac roeddent yn 

gwerthfawrogi hyn. 

O adrannau blaenorol, rydym yn gwybod mai 

negeseua, rhwydweithio cymdeithasol a chwarae 

gemau ar-lein (ar gyfer bechgyn) yw rhai o'r prif 

weithgareddau dyddiol ar gyfer bechgyn a merched.  

Rydym wedi gweld hefyd bod defnyddwyr ffonau 

clyfar a defnyddwyr llechi yn fwy tebygol o ymgysylltu 

gyda'r gweithgareddau hyn yn ddyddiol. 

O Ffigwr 3.7, rydym yn gweld plant yn defnyddio 

negeseuon testun hefyd (cyfartaledd o 80%) ac yn 

mabwysiadu, sy'n caniatáu negeseuon testun 

personol a grŵp, fel Kik (56%), iMessenger (44%), 

BBM (39%), Whatsapp (28%).  Yr hyn sy'n bwysig i'w 

nodi yw nad yw'r holl wasanaethau negeseua 

cymdeithasol yr un fath.  Mae rhai o'r rhain yn 

dynwared yr hyn y byddai'r llywodraeth a'r cyhoedd 

wedi eu categoreiddio fel 'ystafelloedd sgwrsio' yn 

gyffredinol, lle y mae modd i bobl nad yw'r 

defnyddwyr yn eu hadnabod gysylltu gyda nhw yn 

hawdd ac yn aml mewn ffordd breifat.  Yn yr un 

modd, mae gan rai o'r gwasanaethau hyn fel Kik 

nodweddion ychwanegol sy'n ceisio integreiddio Kik 

gyda gwasanaethau sy'n fwy ar gyfer oedolion.  Dros y 

flwyddyn ddiwethaf, mae'n ddiddorol nodi bod Kik 

wedi codi'r oedran ieuengaf ar gyfer defnyddwyr o 13 

i 18 oed, o ganlyniad i'w wasanaethau sy'n cynnig 

cynnwys i oedolion.  Yn yr un modd, nid oes angen 

darparu rhif ffôn symudol ar gyfer rhai o'r 

gwasanaethau negeseua hyn fel iMessenger, Kik a 

BBM – mae modd i ddefnyddwyr greu cyfrifon.  Mae 

hyn yn golygu bod modd i blant iau, nad ydynt yn 

berchen ar ffonau symudol eto efallai, fabwysiadu'r 

gwasanaethau hyn hefyd.  Yn ogystal, mae 

platfformau rhwydweithio cymdeithasol fel 

Facebook, Google bellach yn cynnig eu apiau 

negeseua eu hunain; ac mae gan wasanaethau fel 

Instagram a Twitter gyfleusterau negeseua preifat 

hefyd. 

Mae'n bwysig felly ein bod yn ystyried yr 

amgylcheddau a'r cymunedau dynamig sy'n cael eu 

creu gan y gwasanaethau mwy newydd hyn, ac i nodi 

cyd-destun ein dealltwriaeth o risgiau a niwed o 

fewn y 'lleoedd' hyn.  Felly yn hytrach nag ystyried 

'ystafelloedd sgwrsio' yn unig, mae angen i ni 

ystyried y 'lleoedd sgwrsio' sy'n cael eu creu gan y 

gwasanaethau hyn, y lefelau preifatrwydd ac adrodd 

a ganiateir yn y rhain, a'r canllawiau i rieni a'r 

canllawiau i blant sy'n angenrheidiol ar eu cyfer. 

Mae'n bwysig nodi, yn yr un modd ag o'r blaen, bod 

chwarae gemau ar Xbox neu PlayStation yn 

weithgarwch allweddol i fechgyn o'i gymharu gyda 

merched - 79% o'i gymharu â 23%. 

O Ffig 3.7, mae modd i ni weld hefyd bod y niferoedd 

sy'n mabwysiadu Ask.fm yn isel (16%).  Efallai nad yw 

hyn yn peri syndod, gan bod y wefan wedi cael ei 

chysylltu gyda hunanladdiad merch 14 oed yn 2013.  

Roedd y rhan fwyaf o'r plant a gyfwelwyd yn dangos 

anhoffter o'r platfform hefyd, gan gyfeirio at 

ddeunydd atgasedd a sylwadau cas. Roedd un 

cyfranogydd, Joe, wedi stopio defnyddio ei gyfrif.  Gan 

ddisgrifio'r cynnwys ar Ask.fm: 

“Pethau fel rwyt ti'n salw...pethau fel hynny...roeddwn 

i'n eithaf trist.” 

Canfyddiad nodedig arall yw bod 1% o blant yn nodi 

nad ydynt yn defnyddio unrhyw gyfryngau 

cymdeithasol, gemau na phlatfformau negeseua.  

Roedd y cyfweliadau ansoddol yn cadarnhau nad 

yw'r holl blant yn ymgysylltu yn yr un modd, ac nid 

oedd ganddynt yr un diddordeb mewn defnyddio'r 

gwasanaethau hyn.  Gallai tybiaeth bod y technolegau 
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hyn yn achosi mwy o drafferth na daioni fod wedi bod 

yn rheswm am hyn.  

Megan:  “bob dydd byddwch yn clywed rhywbeth yn yr 

ysgol – ni allaf gredu bod y person hwn wedi dweud 

hynny amdanaf ar Facebook, a byddaf i yn meddwl 'os 

na fyddwch yn mynd arnynt, ni fyddwch yn cael y 

broblem honno'.” 

Roedd hi'n amlwg o'r cyfweliadau bod gan wahanol 

blatfformau wahanol ddibenion, a bod plant yn 

gwneud penderfyniadau ymwybodol am yr hyn i'w 

ddefnyddio ar gyfer beth.  Ystyrir bod rhai platfformau 

yn fwy preifat ac mai hwn yw eu lle personol nhw e.e.  

Instagram, ac mae eraill fel Facebook yn ymddangos 

fel pe baent yn lleoedd ar gyfer ffrindiau a theulu yn 

fwy (nid oedd y farn hon yn un unfrydol). 

Trudy:  “Mae fy Facebook yn breifat oherwydd – 

byddwch yn ysgrifennu statws ac mae fy nheulu cyfan 

arno, ac nid ydw i'n dymuno i bobl weld hynny i gyd.  

Ar Instagram, mae'n wahanol i Facebook- nid ydych yn 

ysgrifennu'r holl ddeunydd hwnnw yno – mae'n fwy ar 

gyfer y cyhoedd.” 

3.7.1 TYBIAETH YNGHYLCH HUNANIAETH 

AR-LEIN  

Mae nifer o'r cyfranogwyr a gyfwelwyd yn rheoli eu 

hunaniaeth ar-lein mewn ffordd weithredol (yn 

ogystal â'u 'waliau').  Roedd un thema gyffredin o'r 

cyfweliadau ansoddol yn ymwneud â nerfusrwydd 

wrth bostio gwybodaeth a diweddariadau ar 

gyfryngau cymdeithasol, ac a fyddai eu ffrindiau yn ei 

'hoffi'. 

Joe:  “Ni fyddaf fyth yn rhoi statws gan nad ydw i fyth 

yn meddwl y byddai digon o bobl yn ei hoffi (Blwyddyn 

7).  Pe byddaf gennyf fy Facebook nawr, ni fyddai 

cymaint o ots gennyf (Blwyddyn 9).”  

Trudy:  “Efallai y byddaf yn tynnu llun oddi ar 

Instagram os na fydd nifer fawr o bobl wedi ei hoffi.” 

Fodd bynnag, nid oedd rhai o'r plant yn gofidio 

gymaint am farn eraill am yr hyn y maent yn ei bostio. 

Clara:  “Na, byddaf yn ei adael yno;  'does gen i ddim 

amynedd, fel llawer o bethau.  Nid ydw i'n gweld y 

pwynt.  Mae pobl wedi ei weld yn barod.” 

Roedd sylwadau cyffredin eraill yn ymwneud â'u 

hymddangosiad neu ffotograffau o'r gorffennol sy'n 

codi cywilydd arnynt: 

Rose:  “Pan fyddwch yn ychwanegu effeithiau pan 

fyddwch yn tynnu hun-lun, mae'n cael gwared ar eich 

sbotiau ac ati, ac mae modd i chi bwysleisio pethau fel 

eich llygaid... Efallai yn yr ysgol, nid yw pobl yn 

ymwybodol o'r hyn y mae modd i chi ei wneud yn eich 

amser eich hun ac rydw i'n teimlo fy mod yn edrych yn 

fwy salw yn yr ysgol yn fy ngwisg ysgol, felly pan 

fyddaf yn dod gartref, gallaf dynnu llun o'm hun gan 

ddangos sut y gallwn edrych pan fyddaf wedi gwisgo i 

fyny yn fwy smart”. 

Cyfranogydd yn ystod cyfweliad grŵp gyda merched:  

“Mae fy lluniau pan oeddwn yn iau yn codi cywilydd 

arnaf – pan fyddwch yn yr ysgol gynradd ac yn cael 

cyfrif Facebook, nid oes ots gennych, ond mae'r lluniau 

hynny yn codi cywilydd nawr!”  (mae pawb yn 

chwerthin). 

3.7.2 YMDEIMLAD O BERTHYN  

Mae'r ymchwil hwn yn dangos bod plant yn gweld 

platfformau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a 

phlatfformau mwy newydd fel Instagram fel pethau 

pwysig iawn er mwyn 'cymdeithasu' a bod yn rhan o'u 

grŵp cymheiriaid.  Roeddent yn defnyddio 

platfformau fel Facebook er mwyn gweld yr hyn sy'n 

digwydd, yn hytrach nag er mwyn postio o reidrwydd.  

Yn ogystal, mynegwyd pryder gan blant ynghylch y 

ffaith na fyddai modd iddynt fanteisio ar 

weithgareddau a digwyddiadau a gynlluniwyd efallai 

heb y cyfle i droi blatfformau cyfryngau cymdeithasol 

fel Facebook. 

Melissa:  “Mae hwn gan bawb [Facebook], felly mae 

modd i bawb siarad gyda phawb... Dim ond ychydig 

fisoedd yn ôl y gwnaeth fy ffrind gael Facebook.  

Roedd hi'n colli cyfle – roedd pawb yn dweud wrthi i'w 

gael – byddai'n rhaid i ni ddangos pethau iddi fel 

lluniau a fideos doniol, ond mae wedi ei gael nawr”. 

Mynegwyd rhwystredigaeth gan blant nad oedd modd 

iddynt droi at blatfformau rhwydweithio 

cymdeithasol, er enghraifft, oherwydd nad oedd eu 

rhieni yn rhoi'r hawl iddynt i droi atynt.  Dywedodd un 

cyfranogydd, Sam, y byddai'n dymuno defnyddio 

Facebook, ond nad yw ei rieni yn rhoi eu caniatâd 

iddo wneud hynny o ganlyniad i brofiad gwael yr oedd 

ei chwaer wedi ei gael. 

Sam:  “Byddai'n haws ar Facebook yn hytrach na 

gofyn i ferch am ei rhif ffôn wyneb yn wyneb.” 
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Mae Sam wedi ystyried creu cyfrif Facebook heb 

ddweud wrth ei rieni, ond nid yw wedi gwneud hynny.  

Mae wedi mynegi dymuniad i gael ffôn clyfar hefyd: 

“Nid yw hyn yn ymwneud â'r ffaith bod pobl yn dweud 

bod eich ffôn yn wael iawn yn unig.  Fel arfer, byddant 

yn defnyddio iaith anweddus am y ffôn.  Mae gan bob 

un ohonynt ffonau clyfar sy'n cynnwys yr apiau a 

byddaf yn dweud – 'mae hon yn gêm dda' a byddent 

yn dweud 'ni elli di ei chael gan bod dy ffôn di mor 

yyy...' 

3.7.3 ARFERION RHANNU CREADIGOL 

Mae Ffigwr 3.7.3  yn darparu canrannau y plant sy'n 

creu ac sy'n rhannu fideos ar-lein yn ôl rhyw ac FSM. 

Ffigwr 3.7.3  Arferion rhannu fideos ar wahanol 

blatfformau rhwydweithio cymdeithasol yn ôl rhyw ac 

FSM 

% y maent wedi 
Creu fideo a'i rannu 
ar: 

B
e
c
h
g
y
n
 

M
e
rc

h
e
d
 

O
 y

s
g
o
lio

n
 l
le

 y
 m

a
e
 l
la

i 
n
a
 1

0
%

 y
n
 c

a
e
l 
F

S
M

 

O
 y

s
g
o
lio

n
 l
le

 y
 m

a
e
 

rh
w

n
g
 1

0
%

 a
c
 2

0
%

 y
n
 

c
a
e
l 
F

S
M

 

O
 y

s
g
o
lio

n
 l
le

 y
 m

a
e
 

d
ro

s
 2

0
%

 y
n
 c

a
e
l 
F

S
M

 

P
a
w

b
 

Snapchat 42 66 51 57 58 54 

Facebook 46 47 40 48 54 46 

Instagram 26 51 38 37 41 38 

YouTube 44 23 31 35 35 33 

Dim un o'r uchod 30 20 28 23 22 25 

Vines 14 12 14 13 13 13 

C15:  Defnyddiwch y blychau ticio er mwyn nodi a ydych chi (erioed) 

wedi….  

Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Fel y gellir gweld, mae merched yn fwy tebygol na 

bechgyn o fod wedi creu a rhannu fideos ar Instagram 

a Snapchat.  O ganlyniadau blaenorol, rydym yn 

gwybod bod merched yn defnyddio mwy o'r 

platfformau hynny na bechgyn.  Ar sail y rhestr uchod, 

Facebook yw'r platfform mwyaf poblogaidd er mwyn 

rhannu fideos ymhlith bechgyn (46%), a Snapchat yw'r 

un mwyaf poblogaidd ymhlith merched (66%).  Ar 

YouTube, mae bechgyn lawer yn fwy tebygol na 

merched o greu a rhannu fideos (44% o'i gymharu â 

23%).  

Pan fyddwn yn cymharu arferion rhannu fideos ar 

draws ysgolion sy'n cynnwys gwahanol lefelau FSM, 

mae'n ddiddorol nodi na welir fawr iawn o 

wahaniaeth.  Un eithriad nodedig yw 'creu a rhannu 

fideos ar Facebook', lle y mae plant o ysgolion sy'n 

cynnwys lefelau FSM uwch ar y blaen i'r rhai o 

ysgolion lle y gwelir lefelau FSM is, gymaint â 14%. 

Yn gyffredinol, mae 25% o blant yn dweud NAD ydynt 

wedi creu neu rannu fideos ar unrhyw rai o'r 

platfformau uchod. 

Mae'n bwysig nodi na wnaeth yr holiadur geisio 

pennu a oedd y fideos hyn wedi cael eu ffilmio a'u 

lanlwytho mewn ffordd syml, neu a oeddent wedi cael 

eu gwneud a'u golygu yn arbennig ar gyfer y 

platfformau hyn, y mae rhai ohonynt fel YouTube a 

Facebook, sy'n caniatáu hyn.  Felly, byddai'n anodd 

ffurfio casgliadau ynghylch pa mor fedrus yw'r plant, y 

tu hwnt i'r weithred syml o ffilmio a lanlwytho, o'r 

data hwn yn unig. 

O'r cyfweliadau ansoddol, roedd digon o dystiolaeth 

hefyd o ddefnydd personol a chreadigol o dechnoleg, 

a oedd yn bosibl o ganlyniad i'r ffaith bod apiau 

hawdd i'w defnyddio ar gael er mwyn golygu fideos 

megis Video Star, yn ogystal â nodweddion ar apiau 

negeseua cymdeithasol megis Snapchat – sy'n 

caniatáu i ddefnyddwyr greu fideos a ffotograffau 

dros gyfnod o 24 awr a'u rhannu gyda'u ffrindiau fel 

'Stori Snapchat’.  

Nick: “Rydw i'n hoffi postio fideos doniol amdanaf i 

a'm ffrindiau...dim ond ein ffrindiau ar Facebook sy'n 

gallu gweld y rhain...gwneud dawns neu rywbeth 

gyda'r gân newydd -  Harlem Shake...chwarae o 

gwmpas gyda'ch ffrindiau.”  

Joseph:  “Mae peth o'r enw celf picsel, lle y byddwch 

yn gweld rhywbeth ar y rhyngrwyd...ac mae modd i 

chi geisio ei gopïo gyda blociau...ac os byddwch yn 

ceisio ei weld o bellter...mae modd iddo edrych fel y 

llun...mae'n teimlo'n hwyl, oherwydd os byddwch yn 

gwneud y peth pan fyddech yn gwneud y gwaith celf 

cŵl...mae'n teimlo'n anhygoel...gallaf dynnu cipluniau 

a'u rhoi ar Facebook neu rywbeth.” 

Esboniodd un plentyn, Evan, ei fod yn dwli creu ei 

fideos ei hun a bod ganddo ei YouTube ei hun.  Adeg y 

cyfweliad, roedd ganddo 127 o fideos, 50 o 

danysgrifwyr ac roeddent wedi cael eu gwylio dros 

6000 gwaith. 

 “Byddaf yn mynd ar fy sianel YouTube cyn gynted ag y 

byddaf yn dod gartref o'r ysgol i weld beth sydd wedi 

digwydd ers i mi fynd i'r ysgol.... ni fyddaf yn gwneud 

fy ngwaith cartref gartref mewn gwirionedd.....rydw 

i'n cael llawer o hwyl yn lanlwytho fideos ac yn fy 

marn i...gan bod gennyf rai sylwadau sy'n dweud 
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pethau fel “fideo da” a phethau fel hynny....os ydyn 

nhw yn credu eu bod yn dda, man a man i mi wneud 

rhagor.” 

Yn ystod y cyfweliadau, bu plentyn arall, Nina, yn 

dangos montage o fideos yr oedd hi wedi'i greu gan 

ddefnyddio blwyddyn o ffotograffau ar Facebook, 

Twitter ac Instagram, gan ddefnyddio ap penodol.  

Esboniodd ei bod wedi gwneud hyn gan bod pawb 

arall wedi dechrau defnyddio'r ap hwn (roedd hi wedi 

ei weld ar Facebook):  “daeth yn beth poblogaidd 

iawn”.  

3.7.4 CHWARAE GEMAU 

O adrannau blaenorol, rydym yn gwybod bod chwarae 

gemau yn weithgarwch arwyddocaol i fechgyn, ac i rai 

merched.  Mae Tabl 3.7.4  yn cyflwyno canran y plant 

sy'n chwarae dau fath wahanol o gemau (y mae modd 

eu chwarae ar-lein/ all-lein), yn ogystal ag unrhyw 

gemau fideo y maent ar gyfer y rhai dros 18 oed. Fel y 

mae modd gweld, mae dros 80% o fechgyn yn 

adrodd eu bod wedi chwarae'r gemau hyn ar gyfer y 

rhai dros 18 oed, y maent yn cynnwys trais neu 

themâu ar gyfer oedolion. 

Tabl 3.7.4 Enghreifftiau o gemau sy'n cael eu chwarae yn 

ôl rhyw ac FSM 
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Wedi chwarae 'Grand 
Theft Auto' 

83 43 58 65 68 63 

Wedi chwarae unrhyw 
gêm fideo ar gyfer y 
rhai dros 18 oed 

85 41 61 64 65 63 

Wedi chwarae 'Call of 
Duty' 

83 39 57 63 65 61 

C16efg:  Defnyddiwch y blychau ticio er mwyn nodi a ydych chi (erioed) 

wedi…. Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Mae'r canfyddiadau yn cadarnhau bod mwy o fechgyn 

yn chwarae'r gemau hyn na merched. Mae'n 

ddiddorol gweld bod niferoedd y plant a oedd yn 

chwarae'r rhain yn uwch mewn ysgolion  yn uwch 

mewn ysgolion lle y mae dros 20% o'r plant yn cael 

FSM nag ysgolion lle y mae llai na 10% o'r plant yn 

cael FSM.  Mae hyn yn awgrymu nad yw plant o 

ysgolion lle y ceir lefelau FSM is dan anfantais o ran 

manteisio ar weithgareddau cymdeithasol ac 

adloniant, a bod rhieni yn sicrhau mynediad i 

ddyfeisiau fel consolau gemau.   

Roedd ein cyfweliadau ansoddol yn cadarnhau ei bod 

yn ymddangos bod chwarae gemau ar gyfer y rhai 

dros 18 oed yn arfer cyffredin. I fechgyn, mae'n 

ymddangos bod chwarae gemau yn weithgarwch 

cymdeithasol/ cyfathrebu i raddau helaeth – er mwyn 

cysylltu gyda ffrindiau.  O Assassin’s Creed, i Grand 

Theft Auto, o Steam a Twitch i Call of Duty (COD) a 

mwy.  

Mae'n ymddangos mai'r elfennau allweddol ar gyfer 

chwarae gemau ar-lein yw cymdeithasu gyda 

ffrindiau, mwynhau'r her a dysgu gan gymheiriaid. 

 Joe:  “Byddwn i'n dweud mai'r peth mwyaf 

cymdeithasol y byddaf yn ei wneud yw mynd ar yr 

Xbox .... byddwch yn chwarae yn erbyn pawb o bob 

cwr o'r byd a'ch ffrindiau hefyd.” 

Dywedodd nifer hefyd eu bod yn mwynhau chwarae 

gemau wedi'u seilio ar apiau ar eu pen eu hunain.  

Mae un cyfranogydd, Sophie, yn disgrifio pam ei bod 

hi'n chwarae Temple Run:  “oherwydd ei fod yn hwyl, 

mae modd i chi wella a gwella.” 

Adroddwyd hefyd bod gêm Minecraft yn boblogaidd 

iawn, a bod bechgyn a merched yn ei mwynhau.  Yn 

aml, byddai'r plant yn cysylltu gyda ffrindiau trwy 

gyfrwng Skype wrth chwarae gêm fel Minecraft, er 

mwyn sgwrsio am yr hyn i'w wneud ac er mwyn ffurfio 

tîm gyda'i gilydd. 

Sophie (am Minecraft):  “Os ydych yn yr un gweinydd, 

rhaid i chi oroesi, mynd i gistiau yn y byd...sgwrsio am 

yr hyn i'w wneud, ffurfio tîm gyda'ch gilydd, ac os 

bydd un ohonom yn marw, mae modd i chi wylio, 

edrych i weld pwy sydd o gwmpas, a gweld pwy sy'n 

dod (a helpu'r lleill i oroesi)....mae'n hwyl, a byddwch 

yn darganfod cistiau ac yn cymryd yr hyn yr ydych yn 

ei ddymuno o'r gist”. 

Roedd chwarae gemau yn gysylltiedig gyda dysgu 

pethau newydd hefyd.  Roedd nifer o'r plant a 

gyfwelwyd a oedd yn chwarae gemau ar-lein, yn 

defnyddio YouTube gryn dipyn fel ffordd o ddysgu 

cyngor a thriciau newydd ar gyfer y gemau hynny.  

Roedd hyn yn cynnwys tanysgrifio i sianelau YouTube 

penodol er mwyn cael y cyngor diweddaraf. 
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Roedd gan eraill gemau er mwyn dysgu sgiliau 

newydd yn uniongyrchol: 

David:  “Mae gen i gêm arall o'r enw Rock Smith, sy'n 

eich dysgu sut i chwarae'r gitâr, felly dyna pam yr ydw 

i'n hoffi'r Play Station hefyd.” 

Dywedodd rhai eu bod yn chwarae gemau o ganlyniad 

i ddiflastod ac roedd eraill yn gwerthfawrogi'r 

rhyddhad y mae modd i chwarae gemau ei gynnig: 

Thomas:  “Os ydych yn teimlo'n ymosodol, mae modd i 

chi ei gymryd allan ar y cenadaethau yn y gemau.”  

Arfer arall a amlygwyd yn ein cyfweliadau oedd yr 

arfer o 'chwarae o gwmpas' – disgrifiad o chwarae 

triciau ar ffrindiau mewn gêm ar-lein, er mwyn cael 

hwyl. 

Adam:  “Yng ngêm Clash of Clans, ceir tlysau, ac 

mae'n rhaid i chi gasglu'r tlysau, ond gydag un ffrind, 

gwnaethom ostwng ei gyfanswm gymaint â 500 

tlws.... mae'n ddoniol gwneud hynny weithiau.... 

roedd fy ffrind yn teimlo'n eithaf blin.” 

Fel y gwyddom, mae 'chwarae o gwmpas' yn digwydd, 

ac mae'n bwysig gwahaniaethu rhwng gweithredoedd 

o'r fath a digwyddiadau sy'n peri gofid a phryder go 

iawn i blant. 

3.7.5 Pobl Enwog a Phobl ar YouTube  

A number of the children interviewed reported Roedd 

nifer o'r plant a gyfwelwyd wedi adrodd eu bod yn 

dilyn enwogion a phobl o fyd chwaraeon ar-lein ar 

Instagram, Tudalennau Facebook a Twitter, gan 

gynnwys pobl yr oeddent yn 'enwog ar Facebook’.  

Roedd nifer ohonynt yn ymwybodol o sut i 

wahaniaethu rhwng 'cyfrifon cefnogwyr' a chyfrifon 

go iawn enwogion, y maent wedi cael eu dilysu. 

Trudy:  “(mae'r) Rhyngrwyd yn cŵl gan bod modd i chi 

weld yr hyn y mae pobl enwog yn ei wneud....anfonais 

neges uniongyrchol ar Instagram at Joey Essex.  

Dywedais ‘I Love You’ iddo, ond ni chefais ateb….. 

rydw i'n gwybod mai hwn yw'r cyfrif go iawn gan ei 

fod yn cynnwys tic.” 

Gwnaeth plentyn arall y gwnaethom eu cyfweld, Nina, 

esbonio sut y mae hi'n defnyddio Twitter er mwyn 

dilyn sêr fel Beyoncé, Rhianna a Nicki Minaj.  Mae hi'n 

dilyn ‘inspirational quotes’, ‘girly quotes’ neu ‘just 

girly things’ hefyd:  

“Maent yn rhannu pethau da fel 'Just be true to who 

you are' a phethau fel hynny." 

3.7.6 SGWRSIO TRWY FIDEO, E-BOST A 

CHYFATHREBU ARALL 

O ganfyddiadau cynharach, rydym yn gwybod bod 

73% o blant yn adrodd eu bod yn defnyddio rhaglenni 

sgwrsio trwy gyfrwng fideo fel Facetime, Skype, Oovo. 

Roedd ein cyfweliadau yn dangos bod plant yn 

defnyddio'r gwasanaethau hyn er mwyn cynnal 

cyswllt gyda theulu a ffrindiau agos. 

David:  “Mae gennyf ffrind hŷn yn Awstralia, ac mae'n 

siarad gyda mi bob hyn a hyn dros Skype”. 

Adam (am Skype):  “Dim ond gyda fy nghyfain sy'n 

aros mewn gwledydd tramor y byddaf yn defnyddio 

hwnnw.” 

Defnyddiwyd Skype gan rai o'r rhai a oedd yn chwarae 

gemau ar-lein hefyd, wrth iddynt chwarae gêm ar-

lein: 

Evan:  “Mae'n ffordd dda o gyfathrebu gyda'ch 

ffrindiau pan fyddwch yn chwarae gemau ar-lein...yn 

lle gorfod teipio – sy'n cymryd hydoedd.” 

Yn ogystal, bydd plant yn cyfathrebu gan ddefnyddio 

microffonau y consol gemau.  Er enghraifft, esboniodd 

Joe y byddai'n siarad gyda'i ffrindiau ar Xbox live os 

byddai'n cael anhawster gyda'i waith cartref:   

“Byddwn yn ei adael ar y dangosfwrdd felly nid ydw i'n 

chwarae unrhyw gemau, a byddwn yn siarad gyda 

nhw.  Mae fel ffôn symudol.”  

Dim ond nifer fach o gyfranogwyr a oedd yn 

defnyddio negeseuon e-bost – yn yr achosion hyn er 

mwyn gohebu gyda ffrindiau/ teulu/ ffrindiau mewn 

gwlad dramor.  Yn gyffredinol, mae'n ymddangos mai 

swyddogaeth weinyddol a gyflawnir gan e-bost yn 

bennaf e.e.  fe'i ddefnyddir er mwyn agor cyfrifon 

iTunes/ cyfrifon chwarae gemau/ rhwydweithio 

cymdeithasol.  Yn ogystal, roedd rhai ysgolion yn 

caniatáu i ddisgyblion gysylltu ag athrawon trwy 

gyfrwng negeseuon e-bost, a hwn oedd yr unig 

ddefnydd arall, er nad oedd hyn eto yn arfer cyffredin. 

Jay:  “Ni fyddaf fyth yn defnyddio negeseuon e-bost.  

Dim ond er mwyn cofrestru ar gyfer pethau y byddaf 

yn defnyddio'r cyfrif e-bost....mae cymaint o bost 

sothach fel nad oes gennyf amynedd mwyach.” 

Ymhlith ein cyfranogwyr, roedd safbwyntiau cymysg 

ynghylch defnyddio'r ffôn er mwyn ffonio ffrindiau.  I'r 



38 

 

rhan fwyaf, roedd galwadau ffôn yn rhywbeth ar gyfer 

teulu a ffrindiau agos.  Gwnaethant ddweud bod yn 

well ganddynt gyfathrebu gyda ffrindiau trwy gyfrwng 

negeseuon testun (gan ddefnyddio Kik, BBM, 

iMessenger neu negeseuon testun arferol).  Fodd 

bynnag, roedd yn well gan rai cyfranogwyr ffonio 

ffrindiau – fel y ffordd hawsaf o drefnu eu bywyd 

cymdeithasol, yn enwedig os byddai angen ymateb 

arnynt yn gyflym.  

3.7.7 LAWRLWYTHO A MEDDIANNU 

CERDDORIAETH A CHYFRYNGAU ERAILL  

Roedd rhai o'r plant a gyfwelwyd yn gwybod sut i 

ddefnyddio apiau er mwyn lawrlwytho cerddoriaeth a 

ffilmiau y byddai'n rhaid iddynt dalu amdanynt fel 

arall.   

Sophie:  “Mae'n costio i brynu cerddoriaeth ond mae 

modd i chi eu lawrlwytho fel ffeiliau o YouTube ar y 

cyfrifiadur.”  

Yn yr un modd, roedd rhai yn gwybod am ac yn 

defnyddio gwefannau y maent yn ffrydio ffilmiau, na 

fyddai'n rhaid iddynt dalu amdanynt.  Roedd nifer yn 

troi at eu cyfryngau mewn ffordd gyfreithlon trwy 

YouTube, iPlayer, tanysgrifiadau Netflix, ac roeddent 

yn prynu eu cerddoriaeth o iTunes gan ddefnyddio 

talebau ac ati. 

Mewn rhai achosion, roedd y plant a gyfwelwyd yn 

dangos dealltwriaeth ddyfnach a mwy soffistigedig o'r 

ffordd y mae rhai gwasanaethau sy'n hwyluso 

gweithgarwch rhannu ffeiliau mewn ffordd 

anghyfreithlon, yn gweithio.  Er enghraifft, Ryan, sy'n 

cyfeirio at Megashare, y mae'n ei ddefnyddio yn eithaf 

aml: 

"(mae'r) cysylltiad gwraidd yn newid o hyd, gan bod 

yn rhaid iddynt aros ar y blaen i Facebook... Maent 

mewn cwch oddi ar Arfordir Rwsia siŵr o fod, yn 

ffrydio ffilmiau i bobl”. 

Yn ogystal, amlygodd Ryan na fyddai'n defnyddio ap 

cymheiriaid-i-gymheiriaid: 

"ni fyddwch, gan bod modd iddynt droi at eich 

cyfrifiadur gymaint ag y byddent yn dymuno, felly nid 

oes pwynt lawrlwytho wrth y bobl hynny." 

Roedd gan eraill agwedd ddidaro ynghylch defnyddio'r 

gwasanaethau hyn: 

Rose:  “Rydym yn cael cerddoriaeth, felly nid yw'n 

gwneud gwahaniaeth a yw'n gyfreithlon neu beidio.” 

3.7.8 RHAI ARFERION ERAILL  

Yn ein cyfweliadau, bu'r plant yn taflu goleuni ar rai o 

arferion eu grŵp cymheiriaid gyda chyfryngau 

cymdeithasol.  Er enghraifft, un arfer oedd rhannu a 

darlledu 'enwau defnyddwyr' o blatfformau cyfryngau 

cymdeithasol eraill – gyda ffrindiau ar Facebook. 

Clara:  “Ydynt, maent yn rhoi 'Wedi syrffedu, 

anfonwch Kik ataf' gan nodi eu henw neu 'anfonwch 

BBM ataf' a byddant yn rhannu eu henw (defnyddiwr) 

ar gyfer BBM ... a Facetime a Skype ac ati.” 

Esboniodd un cyfranogydd arall, Nina, y byddai 

ffrindiau yn creu cynnwys weithiau ac yn gofyn iddo 

gael ei hyrwyddo:  

Nina:  “mae ffrind yn rapio... gofynnodd i mi ei rannu 

....er nad yw'n dda iawn”. 
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4 DIOGELWCH AR-LEIN, 

CYDNERTHEDD A 

PHREIFATRWYDD 

Mae'r adran hon yn cyflwyno ein canfyddiadau 

ynghylch nifer o wahanol agweddau sy'n ymwneud 

gyda phrofiadau disgyblion Blwyddyn 9 o ddiogelwch 

ar-lein.  Rhaid nodi bod ein holiadur wedi ymchwilio i 

nifer fach o themâu a oedd yn ymwneud gyda 

phrofiadau negyddol ac a oedd yn peri gofid yn unig – 

fodd bynnag, gwnaeth ein cyfweliadau ansoddol roi 

dirnadaeth ehangach i ni o'r profiadau hyn. 

Rhennir yr is-adrannau fel a ganlyn:  ein canfyddiadau 

ynghylch rhai profiadau negyddol a/neu ofidus y mae 

plant yn eu cael ar-lein;  y profiadau peryglus y 

byddant yn ymgymryd â nhw;  eu gwybodaeth am 

faterion cyfreithiol;  eu harferion diogelwch ar-lein a'u 

cydnerthedd ar-lein, sy'n cael ei archwilio trwy 

gyfrwng eu strategaethau ar gyfer diogelwch a sut y 

maent yn ymateb i negeseuon sy'n peri gofid;  a 

phreifatrwydd ar-lein. 

Caiff y data ynghylch profiadau negyddol a/ gofidus, a 

phrofiadau peryglus, ei ddadansoddi ymhellach er 

mwyn gweld a oes gwahaniaethau rhwng bechgyn a 

merched, a rhwng y rhai sy'n defnyddio ffonau clyfar/ 

llechi bob mis ac yn llai aml na phob mis. 

4.1 Profiadau Negyddol a/neu Ofidus Ar-

lein yn ôl Rhyw  

Mae Tabl 4.1 yn dangos canrannau y plant sydd wedi 

cael profiadau negyddol a/neu ofidus, yn ôl rhyw. 

Tabl 4.1 Profiadau negyddol a/neu ofidus yn ôl rhyw 

% 
Bechgyn Merched Pawb 

Rydw i'n cael negeseuon e-bost 
sothach 

58 57 57 

Rydw i'n cael hysbysebion naid 
gwael ar-lein 

52 55 54 

Rydw i wedi cael feirws ar fy 
nghyfrifiadur/ cyfrifiadur y teulu 

49 46 47 

Wedi gweld unrhyw beth ar-lein 
a wnaeth beri gofid i chi 

35 55 45 

Wedi cael negeseuon 
anghwrtais neu sydd wedi peri 
gofid i chi ar-lein 

37 47 42 

Mae rhywun wedi hacio fy 
nghyfrif rhwydwaith 
cymdeithasol* 

27 27 27 

Ymatebion Ydw i C37a,c:  Ym mhob rhes isod, nodwch a ydych chi 

wedi..C34a,b,c,f:  Ticiwch unrhyw rai o'r datganiadau canlynol sy'n 

berthnasol i chi.. Sylfaen:  Defnyddwyr platfformau cysylltiedig:  *plant 

sy'n defnyddio o leiaf un SNS;  yr holl rai eraill N=2081. 

Mae modd i ni weld bod plant yn cael nifer o 

brofiadau negyddol a/neu ofidus ar-lein.  Yn 

gyffredinol, mae nifer uchel o blant yn adrodd eu bod 

yn cael negeseuon anghwrtais neu sydd wedi peri 

gofid iddynt (42%), neu wedi gweld cynnwys ar-lein a 

wnaeth beri gofid iddynt (45%). 

Mae mwy o ferched na bechgyn yn adrodd eu bod 

wedi 'cael negeseuon anghwrtais neu sydd wedi peri 

gofid iddynt' (47% o'i gymharu â 37%) a ‘gweld 

cynnwys a wnaeth beri gofid iddynt ar-lein’ (55% o'i 

gymharu â 35%).  Yn gyffredinol, gallai hyn fod yn 

gysylltiedig gyda'r ffaith bod mwy o ferched yn 

defnyddio platfformau rhwydweithio cymdeithasol a 

negeseua cymdeithasol na bechgyn, ac felly, maent yn 

fwy tebygol o gael neu o weld cynnwys a fydd yn peri 

gofid iddynt.  Gallai olygu hefyd bod merched, yn 

draddodiadol, yn fwy tebygol o wynebu bwlio 

seicolegol di-gorfforol na bechgyn (Bjtirkqvist, K., 

1994) – y mae'r Rhyngrwyd yn ei ganiatáu yn fwy na 

bwlio wyneb-yn-wyneb traddodiadol. 

Adleisiwyd y profiadau hyn yn ein cyfweliadau 

ansoddol, lle'r oedd mwy o ferched na bechgyn yn 

adrodd am brofiadau negyddol a gofidus.  Roedd rhai 

themâu cyffredin yn deillio o'r cyfweliadau ansoddol 

hefyd mewn perthynas â phrofiadau negyddol a 

gofidus, ac amlygir y rhain isod. 

Negeseuon Amhriodol 

Roedd un thema gyffredin yn ymwneud gyda 

negeseuon amhriodol yr oedd rhai disgyblion yn eu 

cael gan ddieithriaid ar wahanol blatfformau 

cymdeithasol.  Yma, mae Nina yn rhannu ei phrofiad o 

ddefnyddio Kik, gwasanaeth negeseua cymdeithasol: 

 "Mae pobl rhyfedd yn gallu eich ychwanegu, fel pobl 

hŷn sy'n gallu dechrau anfon negeseuon atoch”. 

Aeth Nina ymlaen i esbonio bod pobl wedi anfon 

negeseuon “hey baby” ati, a bod y negeseuon yn fwy 

cignoeth na hynny weithiau. 

Fodd bynnag, roedd y cyfweliadau yn amlygu hefyd 

bod gan y disgyblion strategaethau er mwyn delio 

gyda sefyllfaoedd o'r fath, er enghraifft:  peidio 

ymateb, atal, neu stopio defnyddio'r platfform 

cymdeithasol penodol yn llwyr. 

Cynnwys Difrïol 

Roedd thema gyffredin arall yn ymwneud gyda 

chynnwys a sylwadau difrïol ar rai platfformau 

cymdeithasol, yn enwedig y rhai sy'n caniatáu i bobl 
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fod yn ddienw ar-lein.  Esboniodd un cyfranogydd, 

Emma, am ei phrofiadau o ddefnyddio ‘Ask.fm’: 

“Llawer o gamdriniaeth ar hwn – mae pobl yn gofyn 

cwestiynau...mae modd eu hateb neu eu gwadu...ni 

fyddaf yn ei ddefnyddio...yn fy marn i, mae'n sothach, 

yn werth dim ac yn wastraff amser.” 

Fodd bynnag, soniodd sawl un o'r bechgyn yn ystod y 

cyfweliadau, er eu bod yn aml yn clywed sylwadau 

difrïol wrth iddynt chwarae gemau ar-lein, eu bod yn 

aml yn gweld hwn fel tynnu coes yn hytrach na 

rhywbeth gofidus.  Gallai hwn fod y rheswm pam bod 

llai o fechgyn na merched yn adrodd eu bod yn dod ar 

draws cynnwys negyddol neu ofidus (Tabl 4.1). 

 Adam:  “Maent wastad yn rhegi ond nid oes ots 

gennym – maent yn tynnu coes ei gilydd...pobl ar 

hap... weithiau bydd ffrindiau yn cael hwyl...mae 

pawb yn ei wneud ar-lein. 

Cynnwys Treisgar 

Roedd cynnwys treisgar fel creulondeb i anifeiliaid yn 

thema arall a wnaeth ddeillio o'n cyfweliadau.  

Esboniodd un cyfranogydd, Melissa, sut yr oedd hi 

wedi gweld fideos o anifeiliaid yn cael eu cam-drin, a 

bostiwyd ar Facebook, yr oeddent wedi peri gofid iddi 

– roeddent wedi ymddangos yn ei ffrwd gan eu bod 

yn cael eu rhannu/hyrwyddo gan gynulleidfaoedd 

ehangach.  Yma, mae hi'n disgrifio ei phrofiad: 

 “Byddaf yn edrych arno am yr eiliadau cyntaf.. yna ni 

fyddaf yn dymuno ei gyffwrdd.. nid wyf yn dymuno ei 

weld...byddaf yn sgrolio drosto ac yn ei adael….” 

Rhannwyd profiad tebyg gan gyfranogydd arall, Trudy: 

 “Gwnaethant bostio fideo am rywun yn sefyll ar ben 

ci bach.  Gwnaeth fy mam a'i ffrind adrodd amdano.” 

Mae astudiaethau eraill yn cadarnhau y cyfeirir at 

gynnwys treisgar mewn ffordd ddigymell, fel 

rhywbeth gofidus, gan blant – yn fwy aml na rhai 

profiadau negyddol eraill y maent yn peri pryder i 

oedolion (Livingstone et al., 2013). 

Ymosodedd 

Roedd teimladau ymosodol wrth chwarae gemau yn 

thema gyffredin arall a adroddwyd gan fechgyn.  Er 

enghraifft, esboniodd Joe, sy'n chwarae gemau fel 

Grand Theft Auto 5, FIFA bod y rhai sy'n chwarae 

gemau yn cynhyrfu weithiau, ac y gallai hyn arwain at 

ddigwyddiadau 'cynddaredd' a 'dyrnu'r gobennydd':   

“Gwylltio...mae pawb yn gwneud hyn...nid yw'n beth 

mawr i ddweud y gwir...maent yn dechrau teimlo'n 

rhwystredig iawn neu'n ddig.” 

eDdiogelwch, sgiamiau a hacio 

Er bod y niferoedd cyffredinol yn eithaf uchel ar gyfer 

cael profiadau sy'n ymwneud gydag eDdiogelwch fel 

cael feirws (47%), cael post sothach (57%), 

hysbysebion naid (54%) a rhywun yn hacio eich cyfrif 

rhwydweithio cymdeithasol (27%), mae nifer debyg o 

fechgyn a merched yn adrodd hyn. 

 

Rhannwyd y profiadau hyn yn ystod y cyfweliadau 

ansoddol hefyd.  Er enghraifft, esboniodd Trudy sut 

oedd cyfrif un o'i ffrindiau wedi cael ei hacio: 

 “Roedd rhywun wedi creu cyfrif arall gan esgus mai ef 

oeddent, ac roeddent yn mynd ar luniau pobl gan 

ddweud pethau cas.  Roedd llun y proffil yn union yr 

un peth, ond roeddent wedi sillafu'r ail enw yn 

anghywir.  Meddyliais, sut mae gennyf i ddau ohonot?  

Yna, ysgrifennodd ar ei statws gan ddweud 'Rydw i 

wedi cael fy hacio hefyd'.” 

Esboniodd cyfranogydd arall, Adam, sut y mae 

sgiamiau a hacio yn digwydd mewn gemau ar-lein: 

 “Weithiau, os byddwch yn chwarae gyda rhywun, 

byddant yn dweud wrthych 'o, beth am gyfnewid 

cyfrifon' – pan fyddant yn mynd ar eich cyfrif chi, 

byddant yn cymryd eich manylion banc a phethau... 

digwyddodd hyn i un o'm ffrindiau.” 

Aeth ymlaen: 

“Rydw i wedi cael fy hacio ar FIFA…. .. maent yn hacio 

eich arian FIFA… nid ydw i'n gwybod sut y gwnaethant 

hacio... mae'n eithaf anodd.” 

Fodd bynnag, roedd hi'n galonogol clywed hefyd bod 

y disgyblion a gyfwelwyd yn aml yn gweithredu er 

mwyn delio gyda'r problemau y gwnaethant ddod ar 

eu traws.  Er enghraifft, gofynnodd Adam i'w frawd 

adrodd am y broblem i Sony.  Newidiodd ei gyfrinair 

hefyd.  Ystyrir y thema hon yn llawnach yn adran 4.6. 
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4.2 Profiadau Ar-lein Negyddol a/neu Ofidus yn ôl 

defnydd o Ffôn  Clyfar/Llechen 

Mae Tabl 4.2 yn cymharu'r profiadau negyddol a/neu 

ofidus y mae plant yn eu cael yn ôl  a ydynt yn 

defnyddio ffonau clyfar neu lechi o leiaf unwaith y mis 

neu'n llai aml nag unwaith y mis. 

Tabl 4.2 Profiadau negyddol a/neu ofidus yn ôl defnydd 

misol a defnydd llai aml na misol o ffôn symudol/llechen 
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Rydw i'n cael negeseuon e-bost 
sothach 

59 39 

Rydw i'n cael hysbysebion naid 
gwael ar-lein 

54 46 

Rydw i wedi cael feirws ar fy 
nghyfrifiadur/ cyfrifiadur y teulu 

48 40 

Gweld unrhyw beth ar-lein a wnaeth 
beri gofid i chi 

46 37 

Wedi cael negeseuon anghwrtais 
neu sydd wedi peri gofid i chi ar-lein 

43 26 

Mae rhywun wedi hacio fy nghyfrif 
rhwydwaith cymdeithasol* 

22 15 

Ymatebion Ydw i C37a,c:  Ym mhob rhes isod, nodwch a ydych chi 

wedi..C34a,b,c,f:  Ticiwch unrhyw rai o'r datganiadau canlynol sy'n 

berthnasol i chi.. Sylfaen:  Defnyddwyr ffôn clyfar/llechen o leiaf bob mis 

(N=1963); defnyddwyr nad ydynt yn defnyddio ffonau clyfar/llechi o leiaf 

bob mis (N=118) 

Mae Mascheroni ac Ólafsson (2014) wedi dangos bod 

plant sy'n defnyddio ffonau clyfar neu lechi yn 

rheolaidd yn fwy tebygol o gael profiadau gofidus, gan 

eu bod yn cyflawni mwy o weithgareddau yn 

gyffredinol.   

Mae'n canfyddiadau yn debyg ar gyfer amrediad y 

profiadau negyddol a gofidus a restrir uchod – h.y. 

mae mwy o blant sy'n defnyddio ffonau clyfar/llechi 

o leiaf unwaith y mis yn cael profiadau negyddol/ 

gofidus ar-lein o'u cymharu gyda phlant sy'n 

defnyddio'r dyfeisiau hyn lai nag unwaith y mis. 

Gallai hyn fod o ganlyniad i'r ffaith eu bod yn cyflawni 

mwy o weithgareddau ar-lein, sy'n awgrymu y gallent 

fod yn fwy tebygol o ddod ar draws cynnwys negyddol 

neu a fydd yn peri gofid iddynt. Weithiau, fodd 

bynnag, gallai'r apiau negeseua mwy newydd eu 

hunain fod ar fai.  Efallai y bydd gan nifer o blant 

wahanol dybiaethau ynghylch bwriad neu gyd-destun 

negeseuon a rennir ar blatfformau penodol, felly mae 

modd i gamddealltwriaeth ddigwydd yn haws ar 

blatfformau negeseua grŵp a chymdeithasol fel BBM, 

lle y mae modd i 'statws personol' (y mae modd i'ch 

holl gysylltiadau ei weld), gael ei gamddeall, neu ei 

feddiannu er mwyn ei  gamddefnyddio mewn ffordd 

fwriadol: 

 

Trudy:  “Pan oedd gennyf Blackberry, gwnaeth 

gychwyn nifer fawr o ddadleuon.  Byddwn yn rhoi PM* 

i fyny, a byddai pobl yn meddwl ei fod yn cyfeirio atyn 

nhw.” (*PM – neges bersonol sy'n cyfateb â statws 

Facebook) 

Elin:  “Yn fy marn i, mae BBM yn dda iawn, ond mae 

llawer o gynnen yn deillio ohono.  Roedd sefyllfa gyda 

fy ffrind ychydig wythnosau yn ôl – dioddefwr oedd hi 

a gwnaethant gynnwys PM am ei mater – fel 

darllediad.  Gyda fy ffrind, cafodd ei ddatrys yn y 

diwedd, ond roedd yr holl gysylltiadau wedi gweld y 

PM.” 

 

4.3 CYFLAWNI PROFIADAU PERYGLUS 

YN ÔL RHYW 

Gan ei fod yn amgylchedd agored, mae'n anorfod bod 

y Rhyngrwyd yn creu risgiau – risgiau sy'n ymwneud â 

chyswllt, cynnwys, masnach ac ymddygiad (Hasebrink 

et al., 2009).  Rydym yn gwybod o waith ymchwil arall 

hefyd bod risgiau a chyfleoedd ar-lein yn gysylltiedig, 

felly po fwyaf y bydd plant yn archwilio, y mwyaf 

tebygol y maent o ddod ar draws risgiau (Livingstone 

& Helsper, 2010).  Mae ymchwil wedi dangos hefyd, 

er bod 'plant sy'n cyflawni ystod ehangach o 

weithgareddau ar-lein yn debygol o wynebu mwy o 

risgiau, efallai y byddant mewn sefyllfa well i ymdopi 

gyda'r risgiau hynny hefyd, gan ddatblygu'r gallu i 

wrthsefyll niwed’ (Livingstone, Haddon & Görzig, 

2012).  

 

Roedd ein hastudiaeth feintiol yn ceisio archwilio 

ystod fach o 'weithgareddau peryglus' a gyflawnir gan 

blant, gan weld a oedd gwahaniaethau yn ôl rhyw, yn 

ogystal â defnyddio/heb fod yn defnyddio ffonau 

clyfar/llechi o leiaf unwaith y mis.  Mae Tabl 4.3 yn 

cyflwyno ein canfyddiadau yn ôl rhyw. 
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Tabl 4.3 Gweithgareddau peryglus a gyflawnir yn ôl rhyw 

% B
e
c
h
g
y
n
 

M
e
rc

h
e
d
  

P
a
w

b
  

Chwarae gêm fideo ar gyfer y rhai dros 18 
oed 

85 41 63 

Gosod ap er mwyn cael cerddoriaeth neu 
fideos y byddai'n rhaid i mi dalu amdanynt fel 
arfer - am ddim 

58 59 59 

Dod yn ffrindiau gyda rhywun nad oeddwn yn 
eu hadnabod o'r blaen, yr oeddwn wedi dod 
i'w hadnabod ar-lein 

39 34 37 

Sgwrsio, anfon negeseuon gwib, anfon 
negeseuon e-bost neu gyfathrebu gyda phobl 
nad ydw i'n eu hadnabod 

38 34 36 

Edrych ar bethau na fyddai fy rhieni yn 
dymuno i mi edrych arnynt ar-lein 

49 21 35 

Wedi postio diweddariadau, sylwadau, lluniau 
neu fideos yr ydw i wedi difaru eu rhannu yn 
nes ymlaen 

28 31 29 

Dweud rhywbeth cas i rywun ar-lein (nid fel 
jôc)? 

27 24 25 

Gwneud hwyl am, aflonyddu ar, neu boeni 
rhywun ar-lein 

19 9 14 

Rhannu fy nghyfrineiriau ar gyfer cyfrifon ar-
lein 

13 7 10 

C19 b,c,e,f,i,j:  A ydych chi wedi gwneud unrhyw rai o'r pethau hyn?  C37:  

Y rhai a wnaeth ateb ydw i C37b:  Byth wedi dweud unrhyw beth cas i 

rywun ar-lein (nid fel jôc).  C35g:  Rydw i wedi postio diweddariadau, 

sylwadau, lluniau neu fideos yr ydw i wedi difaru eu rhannu yn nes 

ymlaen.  C16g:  Chwarae unrhyw gêm fideo ar gyfer y rhai dros 18 oed.  

Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

O Dabl 4.3, mae modd i ni weld bod plant yn cyflawni 

amrediad o weithgareddau y gallai oedolion eu 

hystyried fel rhai 'peryglus'.  Yn gyffredinol, mae'r 

bechgyn ar y blaen i'r merched wrth gyflawni'r 

gweithgareddau peryglus a restrir uchod.  Mae'r 

gwahaniaeth hwn yn nodedig ar gyfer dau 

weithgarwch yn arbennig:  edrych ar gynnwys na 

fyddai eu rhieni yn dymuno iddynt edrych arno ar-

lein a chwarae gemau fideo ar gyfer y rhai dros 18 

oed.  Mae merched yn fwy tebygol na bechgyn o 

bostio rhywbeth y byddant yn ei ddifaru yn nes 

ymlaen. 

Yn gyffredinol, mae 10% o blant yn adrodd eu bod 

wedi rhannu eu cyfrineiriau, mae 36% o blant yn 

adrodd eu bod wedi cyfathrebu gyda dieithriaid ac 

mae 37% yn dweud eu bod wedi dod yn ffrindiau gyda 

rhywun nad oeddent yn eu hadnabod o'r blaen.  Mae 

25% o blant wedi dweud rhywbeth cas i rywun ar-lein. 

Mae'r enghraifft ganlynol gan un o'n cyfranogwyr, 

Nina, yn dangos sut y mae rhai gweithgareddau 

peryglus yn datblygu pan fydd yn rhaid i blant reoli'r 

profiadau peryglus/ annifyr hyn: 

“Roeddem oll yn siarad, yna dywedodd un ferch, yn 

eich barn chi, pwy sy'n olygus, bla bla...a dywedais i... 

ac yna, gwnaeth hi anfon neges at y bachgen ac fe 

wnaeth ef roi'r neges y gwnaeth hi ei anfon ato i fyny 

(gan ddefnyddio ciplun)...a oedd yn nodi'r hyn yr 

oeddwn i wedi ei ddweud ...Felly gwnes i sylw am 

sefyllfa annifyr a oedd wedi digwydd iddi hi... 

dywedodd hi 'pam wnest ti ddweud hynny'... dywedais 

i 'gwnes ti godi cywilydd arna i, felly gwnes i godi 

cywilydd arnot ti' ....Dywedodd ei bod yn sori iawn a 

gofynnodd i mi ei ddileu.  Dywedais wrthi bod yn rhaid 

iddi ofyn i'r bachgen ddileu ei bost ef yn gyntaf, ac 

yna, byddai fy sylw i yn cael ei ddileu hefyd ...felly 

gwnaeth hi hynny, a gwnaeth y bachgen ei ddileu.” 

4.4 Cyflawni Profiadau Peryglus yn ôl 

Defnydd Misol a Llai Aml na Misol o 

Ffonau Clyfar/Llechi  

Mae Tabl 4.4 yn cyflwyno ein canfyddiadau am yr un 

ystod o 'weithgareddau peryglus' y bydd plant yn eu 

cyflawni, ond y tro hwn, trwy gymharu canlyniadau 

plant sy'n defnyddio ffonau clyfar/ llechi o leiaf bob 

mis neu'n llai aml na phob mis. 

Mae'n canfyddiadau yn dangos bod plant sy'n 

defnyddio ffôn clyfar/llechen o leiaf bob mis yn fwy 

tebygol o gyflawni'r holl weithgareddau peryglus a 

restrir uchod, o'u cymharu gyda phlant sy'n 

defnyddio'r dyfeisiau hyn lai nag unwaith y mis. 

Er bod ein holiadur meintiol wedi ystyried ystod gul o 

weithgareddau peryglus yn unig, ac ni wnaeth, er 

enghraifft, ystyried y mater o anfon negeseuon testun 

rhywiol yn uniongyrchol, gwnaeth ein cyfweliadau 

ansoddol amlygu'r ffaith bod y digwyddiadau hyn yn 

digwydd. 

Er enghraifft, esboniodd un cyfranogydd, Joe, ei fod 

yn gwybod am ffotograffau 'amheus' yn cael eu 

rhannu ar yr ap negeseua cymdeithasol Kik, sydd ar 

gael ar ffonau clyfar a llechi yn unig: 

 “Mae fod yn un person yn unig, ond weithiau, bydd 

pobl yn creu cyfrifon ffug ac yna, byddant yn ei anfon 

o gwmpas.” 

Gwnaeth cyfranogydd arall, Clara, rannu stori debyg: 

 “Tynnodd un o'r bobl yn y dosbarth lun o'i organau 

rhywiol a'i anfon at bawb a'i rannu.  Roedd pawb yn 

gwybod am y peth... Gwnaeth fy ffrindiau siarad 

amdano a gwnaethom chwerthin...nid ydw i'n gwybod 

a fu'r ysgol yn gysylltiedig.” 
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Tabl 4.4:  Gweithgareddau peryglus a gyflawnir yn ôl 

defnydd misol a defnydd llai aml na bob mis o ffôn 

clyfar/llechen 
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Chwarae gêm fideo ar gyfer y rhai dros 18 oed 64 54 

Gosod ap er mwyn cael cerddoriaeth neu 
fideos y byddai'n rhaid i mi dalu amdanynt fel 
arfer - am ddim 

60 31 

Sgwrsio, anfon negeseuon gwib, anfon 
negeseuon e-bost neu gyfathrebu gyda phobl 
nad ydw i'n eu hadnabod 

37 23 

Dod yn ffrindiau gyda rhywun nad oeddwn yn 
eu hadnabod o'r blaen, yr oeddwn wedi dod i'w 
hadnabod ar-lein 

37 31 

Edrych ar bethau na fyddai fy rhieni yn 
dymuno i mi edrych arnynt ar-lein 

36 28 

Wedi postio diweddariadau, sylwadau, lluniau 
neu fideos yr ydw i wedi difaru eu rhannu yn 
nes ymlaen 

30 19 

Wedi dweud rhywbeth cas i rywun ar-lein (nid 
fel jôc)? 

26 18 

Wedi gwneud hwyl am, aflonyddu ar, neu 
boeni rhywun ar-lein 

14 10 

Wedi rhannu fy nghyfrineiriau ar gyfer cyfrifon 
ar-lein 

10 5 

C19 b,c,e,f,i,j:  A ydych chi wedi gwneud unrhyw rai o'r pethau hyn?  C37:  

Y rhai a wnaeth ateb ydw i C37b:  Byth wedi dweud unrhyw beth cas i 

rywun ar-lein (nid fel jôc).  C35g:  Rydw i wedi postio diweddariadau, 

sylwadau, lluniau neu fideos yr ydw i wedi difaru eu rhannu yn nes 

ymlaen.  C16g:  Chwarae unrhyw gêm fideo ar gyfer y rhai dros 18 oed.  

Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Mae tynnu ffotograffau personol a'u rhannu ar-lein 

lawer yn haws i'w wneud gyda ffonau clyfar o'u 

cymharu â dyfeisiau eraill, felly nid yw'n peri syndod 

bod plant sy'n defnyddio ffonau clyfar yn fwy tebygol 

o gymryd rhan mewn rhai gweithgareddau peryglus. 

4.5 GWYBODAETH AM FATERION 

CYFREITHIOL  

Mae'n bwysig gwybod faint y mae plant yn ei ddeall 

am y gyfraith fel y mae'n berthnasol i weithgareddau 

ar-lein, fel bod modd i raglenni addysgol roi sylw i hyn 

yn ôl yr angen.  Mae Ffigwr 4.5 yn cyflwyno ein 

canfyddiadau ynghylch ymwybyddiaeth plant o 

faterion cyfreithiol sy'n ymwneud gyda 

gweithredoedd ar-lein. 

 

 

 

Ffigwr 4.5 Ymwybyddiaeth plant o faterion cyfreithiol sy'n 

ymwneud gyda gweithredoedd ar-lein 

 

C36:  Ar gyfer pob un o'r pynciau yn y rhes isod, nodwch a ydych yn credu 

bod modd i bobl gael eu herlyn am eu cyflawni (h.y.  cael dirwy neu 

ddedfryd o garchar)  Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Mae gwasgariad yr atebion yn Ffigwr 4.5 yn awgrymu 

bod o leiaf 30% o blant yn ansicr o hyd, neu nid ydynt 

yn gwybod a oes modd erlyn rhywun am gyflawni 

gweithredoedd penodol.  Mae'r ymwybyddiaeth 

gyffredinol ynghylch y ffaith bod bwlio yn drosedd y 

mae modd erlyn rhywun am ei chyflawni yn uchel 

(68%) o'i chymharu gyda materion eraill, gan 

awgrymu effeithiolrwydd nifer o raglenni 

ymwybyddiaeth gwrth-fwlio.  

4.6 DIOGELWCH AR-LEIN A 

CHYDNERTHEDD  

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae sawl ymchwilydd 
wedi amlygu pwysigrwydd datblygu cydnerthedd ar-
lein plant fel ffordd o'u grymuso i ddelio gyda risgiau 
ar-lein, a chyfyngu ar y tebygolrwydd y bydd risg yn 
datblygu i fod yn niwed (Adroddiad Byron, 2008; 
d'Haenens et al., 2013;  Przybylski et al., 2014).  Yn yr 
adroddiad hwn, rydym yn diffinio 'cydnerthedd ar-
lein' gan ddefnyddio disgrifiad Przybylski, fel:  'gallu 
unigolyn i addasu mewn ffordd fanwl i amgylcheddau 
sy'n newid ac y maent weithiau yn peri straen, ac i 
deimlo fel pe baent yn cael eu grymuso i weithredu yn 
hytrach nag adweithio i sialensiau newydd a 
bygythiol'. 
 
Yn eu gwaith, mae d'Haenens et al., (2013) yn cynnig 
sawl argymhelliad er mwyn helpu plant i wella'u 
cydnerthedd ar-lein, y mae rhai ohonynt yn argymell 
addysgu plant sut i ddefnyddio strategaethau 
rhagweithiol (datrys problemau). 
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Yn yr is-adrannau canlynol, rydym yn archwilio 
strategaethau plant er mwyn bod yn ddiogel ar-lein, 
yn ogystal â'u hymatebion i gynnwys sy'n peri gofid 
mawr, gan archwilio faint ohonynt y byddant yn herio 
gweithredoedd negyddol ar-lein hefyd.  Bydd hyn yn 
cynnig dirnadaeth ynghylch pan mor gydnerth yw 
plant. 

4.6.1 STRATEGAETHAU AR-LEIN AR GYFER 

DIOGELWCH  

Mae Tabl 4.6.1a yn cyflwyno'r strategaethau y mae 

plant yn eu defnyddio er mwyn sicrhau eu bod yn 

ddiogel ar-lein, yn ôl rhyw. 

Yn yr adroddiad hwn, rydym wedi grwpio'r 

strategaethau y bydd plant yn eu defnyddio i'r 

categorïau canlynol:  strategaethau rhagweithiol 

cymdeithasol, strategaethau rhagweithiol 

gweithredol a strategaethau goddefol.  Trafodir y 

rhain isod: 

Strategaethau rhagweithiol cymdeithasol 

Rydym wedi dosbarthu strategaethau rhagweithiol 

cymdeithasol fel gweithredoedd neu gyfathrebu y 

bydd plant yn eu cyflawni er mwyn delio gyda mater, 

er enghraifft:  defnyddio gosodiadau preifatrwydd, 

atal, a gweithredu hunan-sensoriaeth, gan gymryd 

cipluniau fel tystiolaeth neu rannu gyda ffrindiau er 

mwyn cael cyngor. 

Tabl 4.6.1a  Sut y bydd plant yn sicrhau eu bod yn ddiogel 

ar-lein 

% Bechgyn Merched Pawb 

Byddaf yn gweld dadleuon ar-lein 
ond ni fyddaf yn cymryd rhan * 

79 83 81 

Byddaf yn atal rhai pobl rhag 
cysylltu â mi * 

74 80 77 

Byddaf yn ofalus wrth ychwanegu 
pobl i restr fy ffrindiau/ 
cysylltiadau * 

70 80 75 

Byddaf yn defnyddio gosodiadau 
preifatrwydd ar fy rhwydwaith 
cymdeithasol a'm cyfrifon eraill * 

67 76 71 

Byddaf yn cadw fy musnes i fi fy 
hun 

53 60 57 

Byddaf yn defnyddio'r cyfleuster 
tawelu ar gêm ** 

54 42 48 

Byddaf yn creu cipluniau o bethau 
fel tystiolaeth 

39 55 47 

Byddaf yn creu cipluniau o bethau 
er mwyn dangos i'm ffrindiau er 
mwyn cael eu cyngor a'u cymorth 

29 47 38 

Byddaf yn dadlau yn ôl 35 31 33 

C39:  Sut fyddwch yn rheoli eich diogelwch chi ar-lein?  Ticiwch bob 

datganiad sy'n wir i chi;  Sylfaen:  Defnyddwyr platfformau cysylltiedig:  

*plant sy'n defnyddio o leiaf un SNS;  ** plant sy'n chwarae gemau ar-

lein;  yr holl gwestiynau eraill : N=2081. 

Mae Tabl 4.6.1a yn dangos bod merched ar y blaen i 

fechgyn gyda strategaethau rhagweithiol 

cymdeithasol sy'n cynnwys defnyddio platfformau 

negeseua cymdeithasol neu rwydweithio 

cymdeithasol fel atal rhywun rhag cysylltu â nhw (80% 

o'i gymharu â 74%);  bod yn ofalus wrth ychwanegu 

cysylltiadau (80% o'i gymharu â 70%);  a defnyddio 

gosodiadau preifatrwydd (76% o'i gymharu â 67%). 

Mae mwy o fechgyn na merched (54% o'i gymharu â 

42%) yn adrodd eu bod yn defnyddio swyddogaeth 

tawelu mewn gêm fel strategaeth ddiogelwch.  Yn 

ogystal, mae bechgyn yn fwy tebygol na merched o 

ddadlau yn ôl. 

Mae merched yn fwy tebygol na bechgyn o gymryd 

ciplun fel tystiolaeth (55% o'i gymharu â 39%) neu o 

gymryd ciplun i'w ddangos i'w ffrindiau er mwyn cael 

eu cyngor a'u cymorth nhw (47% o'i gymharu â 29% o 

fechgyn).  

Gwnaeth ein cyfweliadau ansoddol gadarnhau bod 

plant yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau er 

mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel.  Rhennir rhai o'r 

gwahanol strategaethau rhagweithiol cymdeithasol 

hyn isod. 

Mae'r ddwy enghraifft gyntaf yn dangos plant yn cael 

help gan eu cymheiriaid.  Yn yr enghraifft gyntaf, mae 

Trudy yn esbonio sut y gwnaeth drefnu bod ei 

ffrindiau yn ei helpu i benderfynu a oedd modd 

ymddiried yn rhywun ar Facebook neu beidio:  

“Roedd haciwr ar Facebook ac roedd hi'n anfon 

negeseuon at bawb.  Tynnais giplun o'i llun ar 

Facebook a dweud 'pwy yw hon' ac 'a oes unrhyw un 

yn ei hadnabod'- gwnaeth tua 40 o bobl wneud sylw 

am fy llun gan ddweud 'mae hi wedi gwneud hyn i mi 

hefyd'... Ni wnaeth unrhyw un anfon neges e-bost yn 

ôl ati.  Roeddwn yn meddwl taw dim ond fi oedd wedi 

ei gael yn gyntaf, ac roeddwn yn teimlo'n ofnus.” 

Mae cyfranogydd arall, Nina, yn esbonio ei bod wedi 

cael help ei grŵp cymheiriaid er mwyn delio gyda 

bachgen a oedd wedi anfon neges ati ar Kik, gan 

ddweud ei fod yn ei hoffi: 

“Gofynnais i fy ffrindiau fy helpu...gwnes i eu 

hychwanegu nhw i'r sgwrs er mwyn iddynt allu gweld 
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yr hyn yr oedd yn ei ddweud....gwnaethom ddadlau 

gydag ef ...yna gwnaethom oll ei atal.” 

Mae'r ddwy enghraifft ganlynol yn dangos sut y mae 

plant wedi rheoli mynediad i'w cynnwys: 

“Gwnes fy hun yn breifat (ar Instagram), fel na fydd 

unrhyw bobl rhyfedd yn fy nilyn.” 

Roedd gan un arall, o ateb penagored o'n holiadur, 

strategaeth debyg: 

“Byddaf yn atal pobl benodol fel bod modd i'm 

ffrindiau weld (fy ngwybodaeth fel yr hyn y byddaf yn 

ei bostio ac ati), ond ni fydd modd i'r bobl nad wyf yn 

eu hoffi ei weld” 

Strategaeth arall oedd hunan-sensoriaeth/ peidio 

cymryd rhan ar-lein:  

Sally:  “Weithiau, ni fyddaf yn rhoi rhywbeth i fyny gan 

bod modd i chi fynd yn paranöig...oherwydd y 

sylwadau y byddwch yn eu cael, rhaid i chi feddwl 

ddwywaith cyn postio.” 

Yn ogystal, dangosodd plant strategaethau diddorol er 

mwyn delio gyda cheisiadau cyswllt newydd ar apiau 

negeseua cymdeithasol, neu ar blatfformau fel 

Instagram.  

Sally:  “Byddaf yn eu derbyn os byddaf wedi clywed eu 

henw, ond os na fyddant yn anfon neges destun ataf, 

byddaf yn eu dileu wedyn.” 

Nina:  "Os byddant yn hŷn, ni fyddant yn caniatáu 

iddynt fy nilyn, neu os ydynt yr un oed â mi, byddaf yn 

caniatáu iddynt fy nilyn.”  (gan gyfeirio at ei phroffil 

Instagram preifat, y mae ganddo 580 o ddilynwyr) 

Mae merch arall o gyfweliad grŵp yn esbonio sut y 

gwnaeth hi ddelio gyda chyswllt digroeso: 

 “Mae rhai pobl wedi anfon negeseuon rhyfedd iawn 

(fel ‘You beautiful...’), felly penderfynais eu hatal.”  

Mae eraill, fel Sharon, wedi dewis peidio ymgysylltu 

gyda phlatfformau penodol fel ‘Ask.FM’:  

“Nid ydw i'n hoff o'r cysyniad...ceisiais gadw i ffwrdd 

ohono.”   

Unwaith eto, roedd yn well gan eraill gyfryngu preifat.  

Er enghraifft, esboniodd Ryan y byddai'n anfon neges 

breifat at rywun er mwyn datrys mater posibl yn 

hytrach na gwneud hynny yn gyhoeddus:  

"Ni fyddech yn dymuno i'w bywyd gael ei ddifetha."  

Mae gweithredoedd rhagweithiol cymdeithasol eraill 

a rannwyd gan blant yn ein cyfweliadau, na chyfeirir 

atynt uchod, yn cynnwys:  gadael sgyrsiau grŵp nad 

ydynt yn dymuno cymryd rhan ynddynt;  diffodd eu 

ffonau er mwyn rhoi cyfle iddynt i 'bwyllo';  gofyn i 

ffrindiau ddileu lluniau;  a chadw cofnod o sgyrsiau. 

Yn ogystal, roedd ein holiadur yn rhoi'r cyfle i blant 

gofnodi strategaethau eraill sydd ganddynt er mwyn 

sicrhau eu bod yn ddiogel.  Roedd y canfyddiadau yn 

cadarnhau strategaethau rhagweithiol tebyg i'r rhai a 

welwyd yn ein cyfweliadau ansoddol a'n canlyniadau 

meintiol.  Cyflwynir tair enghraifft o'r cofnodion 

penagored hyn isod: 

 “Byddwn yn ceisio perswadio rhywun i bwyllo ond os 

na fyddai hynny yn gweithio, a phe byddent yn 

dechrau ymosod arnaf ar lafar, byddwn yn dadlau yn 

ôl neu'n cerdded i ffwrdd.” 

 “Weithiau, byddaf yn eu cicio o'r gêm os bydd rhywun 

yn fy ngwylltio.” 

“Dweud wrth athro yn yr ysgol fel bod modd iddynt fy 

helpu a delio gydag ef.” 

Strategaethau rhagweithiol gweithredol 

Rydym yn dosbarthu strategaethau rhagweithiol 

gweithredol fel defnyddio meddalwedd 'e-

ddiogelwch' neu weithredoedd fel 'adrodd 

camdriniaeth' a ddefnyddir gan blant.  Mae Tabl 

4.6.1b yn cyflwyno ein canfyddiadau am y 

strategaethau hyn.  

Tabl 4.6.1b Gweithredoedd e-ddiogelwch ac adrodd plant 

er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel 

% Bechgyn Merched  Pawb  

Rydw i wedi gosod 
ap/rhaglen gwrthfeirysau * 

61 49 55 

Rydw i wedi gosod ap/ 
rhaglen hidlo gwrth-
ysbïwedd * 

43 27 35 

Rydw i wedi gwneud 
adroddiad ar-lein am 
rywbeth nad ydw i'n ei hoffi 
** 

28 29 28 

C34d,e,h:  Ticiwch unrhyw rai o'r datganiadau canlynol sy'n berthnasol i 

chi.  Sylfaen:  Defnyddwyr platfformau cysylltiedig: *plant sy'n defnyddio 

o leiaf un o'r canlynol:  cyfrifiadur/ gliniadur/ ffôn clyfar/ llechen;  

**plant sy'n defnyddio o leiaf un SNS; 

O Dabl 4.6.1b, mae modd i ni weld bod mwy o 

fechgyn na merched yn adrodd eu bod wedi gosod 

rhaglenni e-ddiogelwch fel apiau neu raglenni 

gwrthfeirysau/gwrth-ysbïwedd.  Mae canran sydd 

bron yn gyfartal o fechgyn a merched – 28%, 29% yn 
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dweud eu bod wedi gwneud adroddiadau ar-lein am 

rywbeth nad ydynt yn ei hoffi.  

Rhoddodd un o'n cyfranogwyr, Sophie, enghraifft i ni 

o wneud adroddiadau o'r fath pan oedd yn chwarae 

Call of Duty Black Ops:  

“Mae'n ddoniol pan fyddant yn mynd yn ddig gyda 

chi... gwnes i eu lladd, yna gwnaethant regi ar eu 

microffonau, felly adroddais amdanynt...digwyddodd 

hynny unwaith...byddaf yn eu tawelu nawr.” 

Strategaethau rhagweithiol gweithredol eraill 

Roedd ein cyfweliadau ansoddol yn dangos nifer o 

strategaethau rhagweithiol gweithredol eraill.  

Dewisodd un cyfranogydd, Sharon, a wnaeth 

ddefnyddio 'ap o fewn ap' HeyHey Kik, ddileu'r 

nodwedd honno ar ôl ychydig, gan nodi'r rheswm 

canlynol: 

 “Roedd rhai o'r lluniau yr arferai pobl eu rhoi arno yn 

peri i mi deimlo ychydig yn anghyffyrddus, gan eu bod 

weithiau yn datgelu gormod neu roeddent yn drist 

iawn mewn ffordd...rydw i'n mynd i ladd fy hun neu 

bethau fel hynny...penderfynais gael gwared ar 

hwnnw.”    

4.6.2 YMATEBION I GYNNWYS SY'N PERI GOFID 

MAWR  

Ffordd arall o archwilio cydnerthedd yw ystyried pa 
gamau y bydd plant yn eu cymryd pan fyddant yn dod 
ar draws cynnwys sy'n peri gofid mawr iddynt.  Mae 
Tabl 4.6.2 yn cyflwyno'r hyn y mae plant yn ei wneud 
pan fyddant yn cael negeseuon ar-lein sy'n peri gofid 
mawr iddynt. 
  
Tabl 4.6.2 Y camau y bydd plant yn eu cymryd os byddant 

yn cael negeseuon ar-lein sy'n peri gofid mawr iddynt 

% Bechgyn Merched  Pawb  

Atal y sawl a wnaeth anfon y neges 63 69 66 

Dweud wrth fy rhiant(rhieni) neu 
ofalwr(gofalwyr) 

48 61 55 

Dweud wrth fy ffrindiau 39 55 47 

Adrodd amdano i'r wefan neu'r 
platfform a wnaeth ddarparu'r 
gwasanaeth 

46 43 45 

Dweud wrth aelod arall o'r teulu 31 34 33 

Gadael y wefan/ stopio defnyddio'r 
gwasanaeth/ gêm 

25 27 26 

Gwneud dim 14 9 11 

Siarad gyda mentor ar wefan 
BeatBullying 

11 8 10 

Ffonio Childline 9 6 7 

C38:  Beth fyddech chi'n ei wneud pe byddech yn cael negeseuon a 

fyddai'n peri gofid mawr i chi ar eich ffôn symudol, fel neges e-bost, wrth 

i chi chwarae gêm ar-lein neu wrth ddefnyddio gwasanaeth 

rhwydweithio cymdeithasol neu negeseua?  (Ticiwch bob ateb sy'n 

berthnasol).  Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Yn gyffredinol, y prif gam y mae plant yn dweud y 

byddant yn ei gymryd (ar sail y rhestr uchod) yw 'atal 

yr anfonwr' (66%).  Ceir gwahaniaethau nodedig 

mewn dau gam gweithredu allweddol:  bydd mwy o 

ferched na bechgyn yn dweud wrth eu rhieni neu eu 

gofalwyr (61% o'i gymharu â 48%), a bydd mwy o 

ferched na bechgyn yn dweud wrth eu ffrindiau (55% 

o'i gymharu â 39%).  Yn gyffredinol, bydd dros 50% o 

blant yn dweud wrth eu rhieni neu eu gofalwyr ac 

mae 45% yn dweud hefyd y byddant yn 'ei adrodd i 

ddarparwr y gwasanaeth' (o'i gymharu gyda ffigwr 

blaenorol o 28% o blant yn adrodd eu bod eisoes wedi 

adrodd rhywbeth ar-lein nad oeddent yn ei hoffi). 

Roedd ceisio help gan ffrindiau a theulu yn thema a 

amlygwyd yn y cyfweliadau ansoddol hefyd. 

Amlygodd un cyfranogydd, Nicky, sut y gwnaeth geisio 

cymorth gan ei theulu pan wnaeth rhywbeth gwael 

ddigwydd iddi: 

“Y llynedd, gwnaeth dyn anfon neges destun ataf ... 

gwnaeth aflonyddu arnaf am bethau, a dywedais wrth 

yr heddlu, a chafodd ei arestio....roedd yn y papur 

newydd.... Dywedais wrth fy mam-gu, dywedodd hi 

wrth mam .....gwnaethant ffonio'r heddlu...cafodd y 

dyn ei arestio.” 

Roedd un arall, Tara, wedi siarad gyda'i mam am 

ddigwyddiad, a gwnaeth ei mam gysylltu â'r ysgol: 

 “Ym mlwyddyn 7, roedd pethau digywilydd yn 

digwydd (gyda rhywun yn yr ysgol) – ar BBM – felly 

gwnaeth fy mam ei adrodd i'r ysgol.  Iaith ddifrïol 

ydoedd.  Nid oedd wedi cael ei chyfeirio ataf i.”   

Strategaethau Goddefol 

Yn yr adroddiad hwn, rydym yn dosbarthu 

strategaethau goddefol fel plant yn anwybyddu 

sefyllfa, yn gwneud dim neu'n stopio defnyddio 

gwasanaeth, er enghraifft, mynd all-lein pan fyddant 

yn cael eu bygwth. 

O Dabl 4.6.2, mae modd i ni weld yn gyffredinol, bod 

11% o blant yn adrodd na fyddant yn gwneud unrhyw 

beth, ac mae bechgyn ar y blaen i ferched yn hyn o 

beth (14% o'i gymharu â 9%).  Mae 26% o blant yn 

dweud y byddant yn gadael y wefan/ stopio 

defnyddio'r gwasanaeth/ gêm.  Fodd bynnag, yn 

wahanol i wneud dim fodd bynnag, gallai 'cymryd 
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amser i ffwrdd' fod yn strategaeth gadarnhaol ac sy'n 

diogelu.  Mae cryn dipyn yn dibynnu ar y 

sefyllfaoedd dan sylw, yn ogystal â sut y mae plant 

yn ystyried y strategaethau hyn eu hunain. 

Mae'r enghraifft ganlynol gan Ryan, sydd wedi cael 

negeseuon maleisus, yn dangos sut y mae e'n ystyried 

bod 'anwybyddu' yn strategaeth gadarnhaol. 

Ryan:  “Mae'n bwysig bod pobl yn gwybod eu bod yn 

meddu ar y grym i'w ddiffodd... gyda seiberfwlio, mae 

rhai pobl yn credu bod yn rhaid iddynt aros arno, ac ni 

fyddant yn gwybod pryd i adael y byd rhith.”   

4.6.3 SIARAD ALLAN 

Mae Tabl 4.6.3 yn archwilio a yw plant erioed wedi 

siarad allan neu herio sylwadau creulon ar-lein.  Mae 

mwy o fechgyn na merched yn dweud eu bod wedi 

gwneud hynny.  Fodd bynnag, dywedodd dros 20% 

nad oeddent yn siŵr – gallai hyn fod o ganlyniad i'r 

ffaith nad yw'r plant yn deall yn llwyr yr hyn a olygir 

gan y gair 'herio' yn yr holiadur. 

Tabl 4.6.3 Ymatebion plant i'r cwestiwn ynghylch a ydynt 

fyth wedi herio sylwadau cas a wnaethpwyd gan eraill ar-

lein 

% Bechgyn Merched Pawb 

Byddent 40 33 36 

Na fyddent  38 38 38 

Ddim yn 
siŵr 

22 29 26 

C40:  Mae rhai pobl yn dweud pethau creulon ar-lein.  A ydych chi fyth 

wedi sôn am neu herio'r math hwn o ymddygiad (yn gyhoeddus neu'n 

breifat)?  Dewiswch ydw, nac ydw neu ddim yn siŵr.  Sylfaen:  Yr holl 

blant;  N=2081. 

Cydnerthedd Cyffredinol 

Yn gyffredinol, mae'n ymddangos bod gan blant ystod 

gymysg o strategaethau rhagweithiol er mwyn sicrhau 

eu bod yn ddiogel ar-lein, gyda dros 70% yn rhestru 

pedwar cam gweithredu rhagweithiol cymdeithasol.  

Gwnaeth dros 50% o blant restru pump o blith y naw 

cam gweithredu rhagweithiol a restrwyd yn Nhabl 

4.6.1a.  

O Dabl 4.6.1b, rydym yn gweld hefyd bod dros hanner 

y plant yn adrodd eu bod wedi gosod apiau/ rhaglenni 

gwrthfeirysau, a bod o leiaf chwarter ohonynt wedi 

gwneud adroddiad ar-lein am rywbeth nad ydynt yn ei 

hoffi. 

Wrth holi plant am yr hyn y byddent yn ei wneud os 

byddent yn cael neges ar-lein a fyddai'n peri gofid 

mawr iddynt, dywedodd 66% y byddent yn 'atal yr 

anfonwr' (66%), ac yn gyffredinol, bydd dros 50% o 

blant yn dweud wrth eu rhieni neu eu gofalwyr ac 

mae 45% yn dweud hefyd y byddant yn 'adrodd 

amdano i ddarparwr y gwasanaeth'.  Mae 11% yn 

adrodd na fyddent yn gwneud unrhyw beth.  

Gan bod cydnerthedd yn gysylltiedig gyda chael nifer 

o strategaethau ymdopi dibynadwy, mae modd i ni 

gasglu o hyn bod plant yn gymharol gydnerth.  

Cadarnhawyd hyn hefyd gan nifer o'n cyfweliadau 

ansoddol, y gwnaethant roi dirnadaeth i ni am y ffyrdd 

awgrymedig niferus y mae plant yn sicrhau eu bod yn 

ddiogel ac yn ymateb i risg ar-lein. 

4.7 PREIFATRWYDD AR-LEIN  

Yn yr is-adran hon, rydym yn cyflwyno ein 

canfyddiadau am y gosodiadau preifatrwydd y mae 

plant yn eu defnyddio ar wefannau rhwydweithio 

cymdeithasol yn gyntaf, gan ddilyn hyn gyda 

chanfyddiadau o'n cyfweliadau ansoddol ynghylch sut 

y mae plant yn ystyried, yn deall ac yn rheoli eu 

preifatrwydd ar-lein. 

Mae Ffigwr 4.7 yn dangos y gosodiadau preifatrwydd 

a ddefnyddir gan blant ar SNS, os oes ganddynt y 

rhain. 

Mae 42% o blant yn adrodd eu bod yn breifat ar 

blatfformau rhwydweithio cymdeithasol.  Fodd 

bynnag, mae 50% o blant (24% a 26%) yn adrodd eu 

bod yn postio mewn ffordd gyhoeddus neu eu bod yn 

postio cymysgedd o bethau cyhoeddus a phreifat. 

Mae hyn yn ddiddorol o ystyried bod canlyniadau 

blaenorol o Dabl 4.6.1a yn adrodd bod 71% o blant yn 

dweud eu bod yn defnyddio gosodiadau preifatrwydd 

fel ffordd o sicrhau eu bod yn ddiogel ar-lein.  Mae'n 

amlwg nad yw defnyddio gosodiadau preifatrwydd 

yr un fath â bod yn hollol breifat ar-lein. 
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Ffigwr 4.7 Y gosodiadau preifatrwydd a ddefnyddir gan 

blant ar-lein. 

 

C18:  Pan fyddwch yn postio diweddariadau statws ar wefan 

rhwydweithio cymdeithasol (e.e.  Facebook, Twitter, Instagram ac ati), a 

fyddwch chi'n gwneud hyn mewn ffordd gyhoeddus neu breifat (h.y.  

dim ond rhai pobl fel ffrindiau fydd yn gallu eu gweld) NEU'N gyhoeddus 

ac yn breifat (dewiswch un dewis).  Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

 

O'n cyfweliadau ansoddol, gwelsom bod plant yn 

gwerthfawrogi eu preifatrwydd.  Yn ogystal, cawsom 

ddirnadaeth am y ffordd y mae plant yn rheoli eu 

preifatrwydd ar-lein: 

Melissa:  "Pe byddai rhywun yn dweud 'a wyt ti'n 

adnabod y person hwn', y peth cyntaf y byddech yn ei 

wneud fyddai troi at Facebook er mwyn cael gwybod 

amdanynt.  Felly mae fy Facebook i yn breifat." 

Mae'n ymddangos bod modd i'r cyfranogwyr wneud 

dewisiadau am yr hyn yr oeddent yn dymuno'i 

ddatgelu ac i bwy.  Fodd bynnag, gwelwyd 

anghysondeb yn eu harferion weithiau, ac mae hyn 

yn codi cwestiynau ynghylch faint y mae plant yn ei 

ddeall am eu preifatrwydd eu hunain mewn 

gwirionedd. 

Er enghraifft, gwnaeth un o'r cyfranogwyr, Nina, 

drafod montage fideo yr oedd hi wedi'i greu ac y 

gwnaeth ei rannu ar Instagram, Twitter a Facebook.  

Dywedodd ei bod yn fodlon rhannu'r montage gan 

bod ei chyfrif Instagram yn breifat, mae ei chyfrif 

Facebook wedi cael ei gyfyngu i deulu a ffrindiau, ac ar 

Twitter, lle y mae ganddi broffil cyhoeddus, 

dywedodd: 

“Nid oes gennyf rhyw lawer o ddilynwyr ar hwnnw, 

felly nid oes llawer o ots gennyf”.  

Mae'r datganiad hwn, 'Nid oes llawer o ots gennyf' 

yn amlygu mater y mae angen ymchwilio iddo 

ymhellach.  Pam fyddai pobl ifanc yn gofalu eu bod 

yn rhannu mewn ffordd breifat ar rai platfformau, 

gan rannu mewn ffordd agored ar rai eraill?  Faint y 

maent yn ei ddeall am eu preifatrwydd eu hunain, a'r 

syniad y gallai cynulleidfaoedd dieithr edrych ar eu 

cynnwys, ac a fyddai ots ganddynt?  (gan bod Twitter 

yn fforwm cyhoeddus, os yw cyfrif rhywun yn 

gyhoeddus).  Mae angen ymchwilio ymhellach i'r holl 

bwyntiau hyn. 

O'r cyfweliadau, mae cryn dipyn o'r plant yn adrodd 

eu bod wedi chwilio ar-lein er mwyn gweld yr hyn 

sydd ar gael yn gyhoeddus amdanynt ac am eraill. 

 Mary:  “Yn yr ysgol, mae pawb wastad yn edrych am 

eu hunain gan ddefnyddio Google, ac yn edrych am eu 

rhieni a'u hathrawon.” 

Gwelwyd ymateb cymysg o ran y ddealltwriaeth 

ynghylch pa wybodaeth a fyddai'n cael ei darganfod, 

gyda rhai yn credu y gallai eu lluniau ar Facebook gael 

eu dangos yn awtomatig, ac roedd eraill yn eithaf 

hyderus na fyddai modd dod o hyd i unrhyw beth.  

Unwaith eto, mae hyn yn dangos angen dyfnach i 

ddeall sut y mae'r Rhyngrwyd yn gweithio a sut y 

mae chwilotwyr yn gweithio, a sut y caiff cynnwys 

(ffotograffau ac ati) eu mynegeio gan chwilotwyr.  Yn 

ogystal, gwelwyd ymateb cymysg i'r cwestiwn 

ynghylch a fyddent yn teimlo'n gyffyrddus am y syniad 

y byddai modd i eraill chwilio amdanynt ar-lein. 

Cyfwelydd:  A ydych chi erioed wedi chwilio am eich 

hun gan ddefnyddio Google?  Thomas, “Nac ydw, nid 

oes ots gennyf os bydd pobl yn dweud pethau 

amdanaf i.” 

Fodd bynnag, roedd y cyfweliadau yn dangos bod 

preifatrwydd yn bwysig i Thomas – nid oedd fyth yn 

rhannu unrhyw ddiweddariadau personol a 

mynegwyd pryder ganddo ynghylch y ffaith bod enw 

ei ysgol yn ei broffil ac y gallai rhywun ddod i'r ysgol a 

gofyn amdano trwy ddweud ei enw. 

Mae'n bwysig nodi hefyd nad oedd gan bawb 

ddiddordeb mewn lanlwytho ffotograffau ar-lein, a 

bod rhai yn ofalus ynghylch materion yn ymwneud â 

moesgarwch a chaniatâd. 

Joanna:  “Nid ydw i'n dymuno i luniau ohonof fod ym 

mhob man.  Os oes gennyf lun ohonof i gyda fy ffrind, 

gallai lanlwytho'r llun heb ofyn iddynt yn gyntaf fod yn 

anghwrtais.  Cyfwelydd:  “A fyddet ti wastad yn gofyn 

yn gyntaf?”  Joanna:  “Byddwn”. 

Yn 
gyhoeddu

s ac yn 
breifat 

26%

Dim un o'r 
uchod -
nid oes 
gennyf 
unrhyw 
gyfrifon 

rhwydwei
thio …

Yn breifat
42%

Yn 
gyhoeddu

s
24%
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Roedd rhai yn pryderu hefyd am arferion preifatrwydd 

rhai cwmnïau, ac nid oeddent yn ymwybodol o'r 

ffordd yr oedd y rhain yn gweithio.  Er enghraifft, 

soniodd Sam nad yw'n dymuno cael Xbox gan ei fod 

yn teimlo ei fod yn monitro ei ymddygiad. 

Sam:  “Mae'n eich gwylio i raddau.  Felly os byddai'r 

Xbox yno ac os oeddwn yn cicio'r bêl o gwmpas...yna 

byddai'n dechrau hysbysebu pethau pêl-droed ac nid 

ydw i'n hoffi hynny o gwbl...mae'n eithaf annifyr yn fy 

marn i.”  
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5 CYFRYNGU GAN RIENI  

Mae'r adran hon yn cyflwyno canfyddiadau sy'n 

ymwneud gyda dirnadaeth plant ynghylch y ffordd y 

mae eu rhieni yn cael cyswllt gyda'u defnydd o'r 

Rhyngrwyd.  Fel y gwyddom o Adran 2, y prif fan lle y 

mae plant yn defnyddio'r Rhyngrwyd yw eu cartref, 

a'u hystafell wely yw'r prif fan lle y byddant yn troi 

ato.  Yn ogystal, mae'r rhan fwyaf o blant yn adrodd 

eu bod yn mynd ar-lein gan ddefnyddio eu dyfeisiau 

personol a chludadwy fel ffonau symudol a llechi, neu 

eu consolau gemau.  Mae hyn yn golygu bod cyswllt 

rhieni a'u goruchwyliaeth o ddefnydd plant o'r 

Rhyngrwyd lawer yn anoddach.  Ymhellach, pan 

fyddant yn 13 ac yn 14 oed, mae plant mewn cyfnod 

pontio o ran eu datblygiad, lle y bydd preifatrwydd yn 

aml yn mynd yn bwysicach.  Mae hyn hefyd yn creu 

sialensiau i rieni, a dyma'r rheswm pam bod 

cyfathrebu gyda rhieni, ac amgylchedd gweithredol a 

chefnogol yn y cartref, yn allweddol. 

Rhennir yr adran hon yn is-adrannau sy'n ymwneud 

gyda chyfryngu gan rieni yn y cartref;  cyfryngu gan 

rieni sy'n ymwneud gyda chyfryngau cymdeithasol a 

negeseua;  preifatrwydd wrth rieni;  cyfryngu 

technegol gan rieni;  ymddiriedaeth rhieni;  tybiaeth 

rhieni;  cymhwysedd ac ymwybyddiaeth ddigidol 

rhieni;  a chyswllt rhieni. 

5.1 CYFRYNGU CYFFREDINOL O'R 

RHYNGRWYD GAN RIENI YN Y CARTREF 

Yn yr is-adran hon, byddwn yn cyflwyno ein 

canfyddiadau ynghylch sut y mae rhieni yn cyfryngu 

diogelwch a mynediad eu plant i'r Rhyngrwyd, fel yr 

adroddir gan eu plant.  Rhaid nodi na wnaethom 

gyfweld na chynnal arolwg ymhlith rhieni yn 

uniongyrchol, ac y gallai hyn fethu sylweddoli 

gweithgarwch rheoleiddio rhieni yn llawn, fel y 

dangosir mewn astudiaethau eraill (Duerager & 

Livingstone, 2012).  

Mae'n ymddangos bod gan rieni strategaethau 

cymysg, a rhoddodd y cyfweliadau ansoddol 

ddirnadaeth i ni ynghylch y rhain, fel yr adroddwyd 

gan eu plant.  Mae'n ymddangos bod gweithgarwch 

cyfryngu gan rieni yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan 

gynnwys dynamig y berthynas rhwng y rhiant a'r 

plentyn, pa mor agored i niwed y barnir y mae'r 

plentyn a chymhwysedd ddigidol y rhieni eu hunain. 

Mae Tabl 5.1 yn dangos y canfyddiadau meintiol o ran 

gweithgarwch cyfryngu cyffredinol rhieni sy'n 

ymwneud gyda defnydd eu plant o'r Rhyngrwyd. 

Tabl 5.1 Adroddiadau plant o weithgarwch cyfryngu 

cyffredinol rhieni o'u defnydd o'r Rhyngrwyd  

% Bechgyn Merched Pawb  

Ffocws ar ddiogelwch 

Peidio rhannu eich cyfrineiriau 
neu eich gwybodaeth bersonol 
ar-lein 

67 80 74 

Awgrymu ffyrdd o ymddwyn 
tuag at bobl arall ar-lein 

58 69 64 

Awgrymu ffyrdd o ddefnyddio'r 
Rhyngrwyd mewn ffordd 
ddiogel 

56 63 60 

Siarad gyda chi am yr hyn i'w 
wneud os byddai rhywbeth ar y 
Rhyngrwyd fyth yn peri gofid i 
chi 

47 65 56 

Yr hyn sy'n iawn i'w bostio ar-
lein (ffotograffau, fideos, 
sylwadau, ac ati) 

51 61 56 

Pa fathau o gyfryngau 
cymdeithasol, gwefannau ac 
apiau y mae gennych yr hawl 
i'w defnyddio 

50 56 53 

Eich helpu yn y gorffennol pan 
oedd rhywbeth wedi peri gofid i 
chi ar y Rhyngrwyd 

40 59 50 

Rhianta cyffredinol/ moesegol 

Eich helpu pan fydd rhywbeth 
yn anodd i'w wneud neu i ddod 
o hyd iddo ar-lein 

65 72 68 

Peidio defnyddio dyfeisiau fel 
ffonau symudol er mwyn twyllo 
wrth wneud gwaith ysgol 

43 47 45 

Lawrlwytho caneuon neu 
ffilmiau mewn ffordd 
anghyfreithlon 

40 43 41 

Am faint o amser (neu 
amserau penodol) y mae 
gennych yr hawl i fynd ar-lein 
neu i ddefnyddio eich ffôn 
symudol 

41 36 38 

Llythrennedd gwybodaeth 

Esbonio pam bod rhai 
gwefannau yn dda neu'n 
ddrwg 

60 67 64 

Sut y gallai pobl neu 
wybodaeth ar-lein fod yn 
unochrog/ annibynadwy 

52 60 56 

Sut mae modd copïo a gludo 
cynnwys ar-lein a'i ddefnyddio 
mewn ffyrdd nad oeddwn i 
wedi bwriadu iddo gael ei 
ddefnyddio 

45 48 46 

Ymatebion Ydynt i C22, 23:  Gan ddefnyddio'r blychau ticio, ym mhob 

rhes, nodwch a yw'ch rhiant(rhieni)/ gofalwr(gofalwyr) wedi..../ siarad 

gyda chi am… (Dewiswch ydynt, nac ydynt, ddim yn siŵr).  Sylfaen:  Yr 

holl blant; N=2081. 

Yn gyffredinol, mae o leiaf 50% o blant yn adrodd bod 

eu rhieni wedi darparu cymorth a chyngor iddynt er 

mwyn eu helpu i ddefnyddio'r Rhyngrwyd mewn 

ffordd ddiogel. Er enghraifft, mae 74% o blant yn 

dweud bod eu rhieni wedi siarad gyda nhw ynghylch 

peidio rhannu gwybodaeth bersonol, ac mae 68% yn 
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dweud bod eu rhieni yn eu helpu pan fydd rhywbeth 

yn anodd i'w wneud neu i ddod o hyd iddo ar-lein. O'r 

rhestr uchod, mae'n ymddangos mai'r strategaeth 

gyfryngu leiaf gyffredin yw cyfyngu ar amser, wrth i 

38% o blant adrodd am hyn. 

Mae'n ddiddorol gweld bod mwy o ferched na 

bechgyn yn adrodd am gyfryngu a wneir gan rieni sy'n 

gysylltiedig â'r Rhyngrwyd (a allai fod yn gyfyngol, yn 

gynghorol neu'n gynorthwyol) ynghylch themâu sy'n 

ymwneud â diogelwch, rhianta, moeseg neu 

lythrennedd gwybodaeth. Yr un eithriad oedd y thema 

a oedd yn ymwneud gyda 'chyfanswm yr amser y 

rhoddir caniatâd i blant fod ar-lein neu ar eu ffonau 

symudol.'  Yma, mae'r ffigwr ar gyfer bechgyn yn 

uwch nag y mae ar gyfer merched (41% o'i gymharu â 

36%).  Gan bod bechgyn yn mynd ar-lein i chwarae 

gemau yn fwy na merched, mae hyn yn awgrymu bod 

rhai rhieni yn cyfyngu'r amser sy'n cael ei dreulio ar-

lein yn chwarae gemau, a dilysir hyn gan rai o'r 

cyfweliadau ansoddol. 

Mae'n werth nodi hefyd, er bod rhai rhieni yn gosod 

cyfyngiadau amser ar hyd y cyfnod y bydd eu plant yn 

ei dreulio ar y Rhyngrwyd bob dydd, bod plant yn aml 

yn darganfod eu datrysiadau eu hunain ar gyfer hyn.  

Er enghraifft, esboniodd Joseph, sy'n byw gyda'i fam 

a'i lystad yn bennaf, mai dim ond dwy awr y dydd 

gyda'r hwyr y mae ganddo yr hawl i fynd ar y 

Rhyngrwyd.  Felly mae'n dihuno yn gynnar i ddal i fyny 

ar fideos YouTube ac ati, felly ni fydd hyn yn effeithio 

ar ei lwfans gyda'r hwyr. 

Mae mwy o ferched na bechgyn yn adrodd bod eu 

rhieni yn cyfryngu'r 'mathau o gyfryngau 

cymdeithasol, y gwefannau a'r apiau y mae ganddynt 

yr hawl i'w defnyddio’ (56% o'i gymharu â 50%), a'r 

‘hyn y mae'n iawn i'w bostio ar-lein’ (61% o'i gymharu 

â 51%), ac mae'r ddwy set o ffigurau yn eithaf uchel.  

Cefnogwyd hyn gan ganfyddiadau'r cyfweliadau 

ansoddol, a oedd yn arddangos sawl dull gweithredu y 

mae rhieni yn eu defnyddio er mwyn cyfryngu 

defnydd eu plant o'r Rhyngrwyd. 

Er enghraifft, roedd rhai rhieni yn ffrindiau gyda'u 

plant ar SNS fel Facebook, ac roedd eraill yn dibynnu 

ar frodyr a chwiorydd ac aelodau'r teulu i gadw llygad 

ar eu plant: 

Nick:  “mae fy mrawd ar Facebook felly mae modd 

iddo ef edrych ar fy ôl i.”   

Esboniodd un o'r cyfranogwyr, Melissa, er nad oedd ei 

rhieni wedi mynnu bod yn ffrindiau gyda hi ar 

Facebook, roedd ei mam wedi dweud wrth y teulu 

ehangach ac roeddent oll wedi ei hychwanegu.  Fodd 

bynnag, dywedodd Melissa nad oes ots ganddi am 

hyn:  

"Mae'n fwy cyhoeddus, ac ni fyddaf yn ei ddefnyddio 

mewn gwirionedd, felly mae modd i mi gael fy nheulu 

arno a gallaf weld yr hyn y maent yn ei ddweud." 

Strategaeth gyffredin arall ymhlith rhieni, a 

ddisgrifiwyd gan y plant y gwnaethom eu cyfweld, 

oedd bod y rhieni yn gwybod cyfrineiriau eu plant.  

Er enghraifft, dywedodd Clara, sy'n ffrindiau gyda'i 

mam ar Facebook: 

 “Gwnaethant ddweud mae modd i ti gael Facebook 

'ar yr amod ein bod ni yn gwybod dy gyfrinair'.  Mae 

modd iddynt weld os bydd rhywun yn gas i mi, gallent 

fynd ar fy nghyfrif a'm stopio rhag siarad gyda nhw a 

chadw llygad arnaf arno.” 

Roedd rhai rhieni yn gweithredu trefniadau cyfryngu 

mwy cyfyngol.  Roedd dirnadaeth o'r cyfweliadau 

gyda phlant yn awgrymu y gallai hyn fod o ganlyniad 

i'w hofnau a'u tybiaethau ynghylch risg a niwed, trwy 

gyfrwng profiadau negyddol plant eraill (yn eu 

teuluoedd, neu y byddant yn clywed amdanynt yn y 

cyfryngau). 

Clara:  “Nid yw mam yn gadael i mi gael Snapchat.  

Nid ydw i'n gwybod a ydw i'n dymuno ei gael.  

Dywedodd i mi:  'Os byddaf yn darganfod dy fod wedi 

ei gael, byddaf yn mynd â'th iPod yn syth', gan bod 

pobl yn dweud pethau anghwrtais arno yn ôl pob 

tebyg.” 

Mary:  “Yn ein hen dŷ, nid oedd gan fy chwaer i na fi yr 

hawl i fynd ar YouTube gan ei fod yn defnyddio'r 

Rhyngrwyd i gyd.  Felly, gwnaeth partner fy mam atal 

popeth a oedd yn cynnwys y gair YouTube....mae'r 

ddau ohonynt yn dymuno i mi fod yn ddiogel.” 

Pan oedd cyfranogydd arall, Tara, yn ymateb i'r 

cwestiwn ynghylch a oedd hi wedi defnyddio Twitter, 

dywedodd:  

“Nac ydw, ni fyddaf yn mynd y tu ôl i gefn fy 

rhieni...byddwn yn gofyn iddynt yn gyntaf gan ddweud 

'a oes gennyf yr hawl i gael hwn'.” 

O ran darparu cymorth, mae niferoedd uwch o 

ferched na bechgyn yn adrodd eu bod wedi cael 'help 

gan eu rhieni yn y gorffennol pan fydd rhywbeth wedi 
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eu poeni ar y Rhyngrwyd' (59% o'i gymharu â 40%), a 

chyngor am yr hyn i'w wneud os byddai rhywbeth ar y 

Rhyngrwyd yn eu poeni (65% o'i gymharu â 47%). 

5.2 CYFRYNGU GAN RIENI SY'N 

YMWNEUD Â CHYFRYNGAU 

CYMDEITHASOL A NEGESEUA 

Mae rhai o weithgareddau dyddiol mwyaf cyffredin 

plant yn cynnwys defnyddio cyfleusterau negeseua ar 

gyfryngau cymdeithasol a phlatfformau rhwydweithio 

cymdeithasol.  Mae Ffigwr 5.2 yn archwilio pa mor 

weithredol y mae rhieni yn monitro defnydd eu plant 

o'r platfformau hyn, gan gymharu hyn ar draws 

gwahanol blatfformau. 

Yn gyffredinol, ni welir gwahaniaeth mawr rhwng 

niferoedd y plant sy'n adrodd bod eu rhieni yn cadw 

golwg ar eu defnydd o blatfformau cymdeithasol, sy'n 

awgrymu bod rhieni sy'n bryderus, yn bryderus 

mewn ffordd fwy gyfartal ar draws platfformau.  

Fodd bynnag, o blith y rhieni y byddant yn cadw golwg 

'weithiau', mae'n ymddangos mai Facebook yw'r prif 

blatfform y byddant yn cadw golwg arno.  Gallai hyn 

gael ei briodoli i fwy o ymwybyddiaeth ymhlith rhieni 

o Facebook fel platfform rhwydweithio cymdeithasol 

poblogaidd (mae wedi bodoli am fwy o amser na 

phlatfformau eraill), yn ogystal â'r ffaith bod Facebook 

wedi cael ei gynnwys mewn straeon yn y cyfryngau 

ynghylch diogelwch ar-lein.  Pe byddem yn ychwanegu 

niferoedd y plant sy'n adrodd 'unrhyw fonitro o gwbl' 

o blatfform cymdeithasol gan eu rhieni, mae'r 

niferoedd uchaf a welir ar gyfer plant sy'n defnyddio 

Facebook (52%).   

Ffigwr 5.2 Lefelau cyfryngu monitro rhieni yn ôl gwahanol 

rwydweithiau cymdeithasol a phlatfformau negeseua 

cymdeithasol 

C20:  A yw'ch rhiant(rhieni)/ gofalwr(gofalwyr) yn gofyn a allant 

archwilio'ch defnydd o'r gwasanaethau canlynol?  Ticiwch yr ateb priodol 

ym mhob rhes:  Llawer;  Weithiau;  Dim ond pan wnes i ei osod y tro 

cyntaf;  Maent yn gwybod fy mod yn ei ddefnyddio ond ni fyddant yn 

edrych arno;  Nid ydynt yn gwybod fy mod yn ei ddefnyddio;  Nid oes 

gennyf gyfrif/ mae fy nghyfrif yn anweithredol.  Sylfaen:  Defnyddwyr y 

platfform.  

Yn gyffredinol, mae plant sy'n defnyddio platfformau 

mwy newydd fel Kik, Snapchat, Twitter ac Instagram 

yn adrodd lefelau is o ran cyfryngu monitro rhieni na 

Facebook:  Snapchat (24%), Instagram (29%), Kik 

(25%), Twitter (26%),  a BBM (24%). 

Mae'r canfyddiadau hyn yn cefnogi ein canfyddiadau 

ansoddol bod nifer o blant yn teimlo bod eu rhieni ar 

ei hôl hi o ran eu hymwybyddiaeth o rai o'r 

platfformau hyn. 

Mae'n ddiddorol bod dros 60% o blant sy'n 

defnyddio'r platfformau mwy newydd hyn (ac eithrio 

Facebook) yn dweud bod eu rhieni yn ymwybodol o'r 

ffaith eu bod yn defnyddio'r platfformau hyn, ond 

nad ydynt yn eu monitro.  Gallai hyn gael ei briodoli i 

ymddiriedaeth rhieni (a drafodir yn nes ymlaen yn 

Adran 5.6) neu i ddiffyg ymwybyddiaeth o'r 

nodweddion rhwydweithio cymdeithasol, o'r 

platfformau neu o ba mor debyg ydynt i blatfformau 

fel Facebook.   

Mae'n drawiadol bod tua 10% o blant yn adrodd nad 

yw eu rhieni yn gwybod eu bod yn mynd ar 

blatfformau fel Snapchat, Twitter, Instagram a Kik. 
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5.3 PREIFATRWYDD WRTH RIENI  

Mae'n cyfweliadau yn dangos bod gan blant 

safbwyntiau cymysg ynghylch a ydynt yn dymuno cael 

preifatrwydd wrth eu rhieni mewn perthynas â'u 

defnydd o SNS fel Facebook.  Mynegodd rhai yr angen 

am breifatrwydd, ac nid oedd gan eraill, nad oedd 

ganddynt unrhyw beth i'w guddio o'u rhieni, gymaint 

o ots. 

Er enghraifft, dywedodd un cyfranogydd, Ryan, ei fod 

wedi bod yn ystyried agor cyfrif arall i'w ddefnyddio 

gyda'i ffrindiau gan ei fod yn teimlo nad oes ganddo 

unrhyw breifatrwydd o ganlyniad i bryderon y teulu 

ynghylch diogelwch: 

"Mae pâr arall o lygaid yn edrych arnoch chi bob 

amser, felly rhaid i chi feddwl ddwywaith.” 

Roedd cyfranogydd arall, Mary, yn teimlo'n fwy diddig 

am hyn: 

“Ni fydd fy mam fyth yn cadw golwg ar Instagram neu 

beth bynnag...mae hi'n dweud 'mae gennyt ti dy 

fywyd preifat di ac mae gennyf i fy mywyd preifat i', 

sy'n rhoi ein preifatrwydd ein hunain i ni, sy'n dda.” 

Disgrifiodd rhai plant o'r cyfweliadau grŵp sut y mae'n 

rhaid iddynt fod yn ffrindiau gyda'u rhieni er mwyn 

iddynt allu cael cyfrifon Facebook, ond nid oeddent 

yn hoffi hyn.  Mynegwyd safbwynt a rannwyd gan un 

ferch:  

“Fy mam i yw hi, ac nid wyf yn dymuno iddi hi weld fy 

musnes i.“  

Pan ofynnwyd i'r rhai a oedd yn cymryd rhan yn y 

grŵp 'a oes unrhyw beth yr ydych yn ei wneud ar-lein 

nad ydych yn dymuno i'ch rhieni ei weld', roedd y 

canlynol yn ddwy enghraifft o'r sylwadau a rannwyd: 

“Weithiau, dadleuon.” 

“Ni allwch ddweud unrhyw beth cas (ar Facebook) 

oherwydd y bydd eich rhieni yn dechrau dweud 'pam 

wyt ti'n rhegi', gan wneud sylwadau fel 'llai o regi'.” 

5.4 CYFRYNGU TECHNEGOL GAN RIENI  

Mae Tabl 5.4 yn rhannu adroddiadau plant am y 

gwahanol ddatrysiadau cyfryngu technegol y mae eu 

rhieni yn eu defnyddio er mwyn rheoli eu defnydd o'r 

Rhyngrwyd. 

 

Tabl 5.4 Adroddiadau plant am ddatrysiadau cyfryngu 

technegol eu rhieni 

% y Plant sy'n credu bod eu rhieni yn 
defnyddio: 

  

Meddalwedd er mwyn atal feirysau/ 
ysbïwedd / hysbysebion naid. 

41 

Meddalwedd rheolaeth gan rieni sy'n 
hidlo rhai mathau o wefannau 

21 

Meddalwedd rheolaeth gan rieni sy'n 
cadw golwg ar y gwefannau y byddwch 
yn troi atynt 

12 

Gwasanaeth sy'n cyfyngu ar gyfanswm 
yr amser y byddwch yn ei dreulio ar-lein 

7 

Dim un o'r uchod 46 

C25:  Hyd y gwyddoch chi, ar y ddyfais yr ydych yn ei defnyddio fwyaf yn 

eich cartref (e.e.  gliniadur/ ffôn clyfar/ consol gemau ac ati) - a yw'ch 

rhiant(rhieni)/ gofalwr(gofalwyr) wedi defnyddio unrhyw rai o'r canlynol:  

(dylech roi tic wrth ymyl pob ateb sy'n berthnasol i chi).  Sylfaen:  Yr holl 

blant;  N=2081 

Mae'n werth nodi, yn ôl eu plant, nad yw bron hanner 

y rhieni (46%) yn cyflawni unrhyw weithgarwch 

cyfryngu technegol (meddalwedd hidlo, monitro neu 

feddalwedd sy'n cyfyngu ar amser).  Mae 12% yn 

honni bod gan eu rhieni feddalwedd monitro sy'n 

cadw golwg ar y gwefannau yr ymwelwyd â nhw, ac 

mae 21% yn honni bod gan eu rhieni hidlwyr cyfyngol.  

Yn gyffredinol, nid yw hwn yn ffigwr uchel.  Yn ogystal, 

y ffigwr ar gyfer meddalwedd atal feirysau/ysbïwedd a 

adroddir gan blant yw 41%.   O ystyried bod plant 

wedi amlygu hysbysebion naid a bygythiadau 

diogelwch fel feirysau fel materion allweddol (Adran 

4.1), byddai modd annog rhieni i ddefnyddio mwy o 

feddalwedd e-ddiogelwch. 

Cefnogwyd y canfyddiadau meintiol hyn gan 

ganfyddiadau o'r cyfweliadau ansoddol.  Yn ogystal, 

cawsom ddirnadaeth ynghylch safbwyntiau plant am y 

datrysiadau cyfryngu technegol hyn, ac roedd sawl un 

yn adrodd eu bod yn teimlo'n rhwystredig. 

Er enghraifft, pan ofynnwyd i un o'r cyfranogwyr, 

Mary, a oedd ei rhieni wedi gosod unrhyw hidlwyr neu 

feddalwedd diogelwch, dywedodd: 

“Mae gennyf beth diogelwch teuluol arno, felly ni fydd 

unrhyw beth gwael yn dod i fyny.  Os bydd feirws neu 

hysbyseb naid yn dod i fyny, mae modd i mi ei atal.  

Rhaid i mi ofyn a oes modd i mi edrych ar wefannau 

penodol.” 
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Yna, aeth Mary ymlaen i roi rhagor o fanylion: 

 Mary:  “Mae modd i bartner fy mam weld yr hyn y 

byddaf yn troi ato... yr apiau y byddaf yn eu defnyddio 

yn bennaf.  Mae'n eithaf annifyr os byddwch yn ei 

ailgychwyn (y cyfrifiadur) gan bod yn rhaid i chi ofyn 

am gael defnyddio'r camera a phethau fel hynny.” 

Mae cyfranogydd arall, Ryan, yn esbonio defnydd ei 

riant o feddalwedd hidlo ar ei gyfrifiadur a'i agwedd 

tuag ato: 

 “Mae fy rhieni wedi gosod hidlydd 'gosodiadau 

diogelwch teuluol' Windows ac mae'n annifyr.”  (Mae 

llystad Ryan yn gweithio ym maes TG) 

O ganlyniad, caiff YouTube ei atal ar ei gyfrif.  

Esboniodd Ryan bod ei fam wedi rhoi ei chod pasio hi 

iddo, a'i fod yn defnyddio hwnnw. 

Mae hyn yn amlygu'r anghysondebau o ran 

datrysiadau cyfryngu rhieni, gan adlewyrchu 

anawsterau rhieni wrth iddynt geisio darganfod 

datrysiadau priodol. 

5.5 YMDDIRIEDAETH RHIENI 

Yn ogystal, gwnaethom ymchwilio i safbwyntiau plant 

a ddywedodd mai cyfryngu cyfyngedig a ddarparir gan 

eu rhieni (h.y.  nad ydynt yn cyfryngu mewn o leiaf 

dair agwedd ar eu defnydd o'r Rhyngrwyd) – trwy 

ofyn iddynt nodi'r rhesymau mwyaf tebygol (a 

ddarparwyd fel cyfres o ddewisiadau).  Mae Tabl 5.5 

yn cyflwyno ein canfyddiadau. 

Tabl 5.5 Rhesymau plant dros ddiffyg cyfryngu eu rhieni 

% y Plant sy'n darparu'r rhesymau canlynol dros ddiffyg 
cyfryngu gan eu rhieni o'u defnydd o'r Rhyngrwyd:   

Maent yn ymddiried ynof 66 

Rydw i'n ddigon hen i wybod yr hyn yr ydw i'n ei wneud 61 

Maent wedi fy nysgu sut i ddefnyddio'r Rhyngrwyd 
mewn ffordd gyfrifol 

31 

Nid ydynt yn gwybod sut i ddefnyddio'r dechnoleg 16 

Nid oes modd iddynt gadw golwg ar yr hyn y byddaf yn 
ei wneud bob amser  

10 

Roeddent wedi blino ar ffraeo gyda mi am fy nefnydd o'r 
Rhyngrwyd 

6 

C24:  Ymatebion gan blant a wnaeth ateb “Nac ydynt” i dri datganiad neu 

fwy yn C23:  Pam nad ydynt wedi siarad gyda chi am y pethau hynny yn 

eich barn chi?  Caniateir dewisiadau lluosog.  Sylfaen:  N=1152.   

Y prif resymau y bydd plant yn eu rhoi dros ddiffyg 

cyfryngu eu rhieni yw ymddiriedaeth (66%).  Rheswm 

arall yw eu bod yn ddigon hen i wybod yr hyn y maent 

yn ei wneud (61%).  Mae'n bwysig nodi bod 16% o 

blant yn dweud mai'r rheswm yw 'oherwydd nad 

oeddent yn gwybod sut i ddefnyddio'r dechnoleg'. 

Roedd ein canfyddiadau ansoddol yn amlygu'r ffaith 

hefyd bod ymddiriedaeth rhieni yn ffactor pwysig ar 

gyfer cyfryngu ar lefel is gan rieni:  

Joanna:  “Yn gyffredinol, credaf eu bod yn ymddiried 

ynof i'w ddefnyddio (y Rhyngrwyd) ar fy mhen fy hun.” 

Nick:  “Maent yn ymddiried ynom...maent yn 

ymddiried yn yr hyn y mae'r ysgol wedi ei ddysgu i ni 

hefyd....ni fyddwn yn siarad gyda dieithriaid.” 

5.6 TYBIAETH RHIENI YNGHYLCH 

GWEITHGAREDDAU PLANT 

Roeddem yn dymuno ymchwilio i beth oedd y plant yn 

credu y byddai eu rhieni/gofalwyr yn ei feddwl am yr 

hyn y maent yn ei wneud ar-lein – pe byddent yn 

gwybod popeth y maent yn ei wneud.  Mae Ffigwr 5.6 

yn cyflwyno ein canfyddiadau.  

Ffigwr 5.6 Safbwyntiau plant am yr hyn y byddai eu rhieni 

yn ei feddwl o'u defnydd o'r Rhyngrwyd a'r hyn y maent 

yn ei bostio ar-lein. 

 

Ymatebion o C21:  Yn eich barn chi, beth fyddai'ch rhiant(rhieni)/ 

gofalwr(gofalwyr) yn ei feddwl am yr hyn yr ydych yn ei wneud ar y 

rhyngrwyd ac yn ei bostio ar-lein (y lluniau, y sylwadau neu ddeunydd 

arall yr ydych chi wedi'i bostio) - pe byddent yn gwybod am bopeth yr 

ydych ei wneud?  Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Mae'n drawiadol bod mwyafrif y plant (55%) yn 

teimlo y byddai eu rhieni yn cymeradwyo eu defnydd 

o'r Rhyngrwyd a'r hyn y maent yn ei bostio, ac mae 

26% o'r farn na fyddent yn cymeradwyo'r rhan fwyaf 

o'r hyn y maent yn ei bostio a'u defnydd o'r 

Rhyngrwyd.  Mae 16% yn credu ei bod yn bosibl y 

gallai fod gan eu rhieni safbwyntiau cymysg, gan 

awgrymu y gallai plant fod yn cyflawni 
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gweithgareddau y gallent godi cywilydd neu fod yn 

beryglus (yr olaf o ran rhyngweithio/ cyfnewidiadau 

amhriodol, neu droi at gynnwys amhriodol).  Mae'n 

drawiadol mai dim ond 3% o blant oedd o'r farn na 

fyddai eu rhieni yn cymeradwyo'r rhan fwyaf o'u 

gweithgarwch rhyngweithio neu eu gweithgarwch 

rhyngweithio cyfan. 

Wrth ystyried y canfyddiadau hyn, mae'n bwysig nad 

ydym yn drysu rhwng ymddygiad plant sy'n 

ymddwyn mewn ffordd beryglus ac y gallent fod yn 

dymuno ei chuddio o aelodau eu teulu, a phlant y 

gallent fod yn mynegi eu hunain mewn ffyrdd na 

fyddai eu rhieni yn eu cymeradwyo efallai, ar gyfer 

hunanfynegiant, er mwyn cymdeithasu, neu er 

mwyn bod yr un fath â'u grŵp cymheiriaid.  Mae'r 

rhain yn agweddau pwysig ar weithgarwch 

cymdeithasu plant ar-lein.  Felly, ni ddylem gymryd 

bod plant sy'n dweud na fyddai eu rhieni efallai yn 

cymeradwyo'r hyn y byddant yn ei bostio/ eu 

defnydd o'r Rhyngrwyd – yn cyflawni'r hyn y byddai 

oedolion yn ei ystyried yn ymddygiad peryglus o 

reidrwydd.  Mae'r dyfyniadau isod, o'n cyfweliadau, 

yn amlygu dymuniad naturiol plant i gael 

preifatrwydd, a'r ofn o gael eu barnu neu o gael eu 

camddeall gan eu rhieni.  

Tara:  “Byddai'n codi cywilydd arnaf pe byddent yn 

gweld pethau amdanaf...fel hunlun...bydd Mam yn 

dweud 'beth yw hwn?'” 

Rob:  “Nid ydw i'n hoffi'r ffaith eu bod yn gweld fy 

nhudalen ar Facebook ... mae'n peri i mi deimlo'n 

anghyffyrddus – yn enwedig wrth ystyried 

diweddariadau statws pobl arall sy'n cael eu cynnwys 

ar fy nhudalen.  Ni fyddwn yn dymuno iddynt feddwl ei 

fod yn rhywbeth i'w wneud gyda mi.” 

5.7 CYMHWYSEDD AC YMWYBYDDIAETH 

DDIGIDOL RHIENI  

Roedd ein cyfweliadau yn rhoi dirnadaeth i ni 

ynghylch y sialensiau y mae rhai rhieni yn eu hwynebu 

wrth ddefnyddio'r ecoleg cyfryngau newydd hwn, a 

cheisio rhianta ynddo.  Mae technolegau wedi esblygu 

yn gyflym iawn dros y blynyddoedd diwethaf ac nid 

yw rhieni yn ymwybodol o'r platfformau a'r 

gwasanaethau negeseua mwy newydd a ddefnyddir 

gan blant bob amser, er enghraifft Kik ac Instagram.  O 

ganlyniad, fel yr amlygwyd yn adran 5.2, efallai mai 

rheolau neu ganllawiau ar gyfer platfformau mwy 

adnabyddus fel Facebook a fydd ganddynt yn unig. 

Mae profiad un o'n cyfranogwyr, Eve, yn amlygu'r 

mater hwn.  Mae hi'n disgrifio ei defnydd o Instagram 

er mwyn rhannu ffotograffau doniol sy'n cael eu 

tynnu gyda'i ffrindiau pan fyddant yn aros yn nhai ei 

gilydd dros nos: 

“Nid ydym yn becso beth mae pobl yn ei feddwl gan 

ein bod yn ymddwyn fel ni.” 

Pan ofynnodd y cyfwelydd iddi a fydd ei rhieni fyth yn 

eu gweld, mae'n dweud: 

“Na, gan nad pobl technoleg yw fy rhieni, ddim o 

gwbl.  Mae fy rhieni ar Facebook, ond ni fyddaf yn 

mynd ar Facebook, felly ni fyddant yn gweld hwnnw.” 

Yn ogystal, mae gwybodaeth a phrofiad rhieni o 

blatfformau penodol/ eu diffyg gwybodaeth neu 

brofiad ohonynt, yn cael effaith eglur hefyd ar ba 

mor alluog ydynt i helpu eu plant i agor eu cyfrifon 

cyfryngau cymdeithasol gyda lefelau preifatrwydd 

priodol. 

Amlygwyd y mater hwn gan un o'r cyfranogwyr, 

Joanna, pan ddangosodd ei chyfrif Facebook i ni, lle y 

darganfuwyd mai ei gosodiad preifatrwydd diofyn 

oedd 'ffrindiau i ffrindiau', pan oedden nhw yn credu 

ei fod wedi cael ei osod i ffrindiau yn unig: 

“Gwnaeth mam a dad agor fy nghyfrif (Facebook) ar 

fy nghyfer...nid oeddwn fyth wedi ei ddefnyddio o'r 

blaen ac nid oeddwn yn siŵr iawn beth oedd yn ei 

olygu.” 

Mae'n ymddangos hefyd nad yw rhai rhieni yn siŵr 

ynghylch pa gyfyngiadau (amser neu fel arall) i'w 

cael, os o gwbl:  

Rhodri : “dim rheolau...ac eithrio paid troi'r sŵn yn rhy 

uchel.” 

Esboniodd Rhodri yr arferai ei fam gael gosodiad a 

oedd yn diffodd y cyswllt Rhyngrwyd am 9pm, ond nid 

oedd y gosodiad hwnnw yn gweithio ar ei gyfrifiadur. 
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Roedd cyfranogydd arall, Joseph, fel nifer o 

gyfranogwyr eraill, yn dweud nad oedd ei rieni fyth 

wedi cael trafodaeth gydag ef ynghylch defnyddio'r 

Rhyngrwyd nac ynghylch pa mor briodol yw 

gwahanol gemau: 

 “Nid oedden nhw (mam a llystad) yn hapus iawn pan 

gefais Grand Theft Auto 5 .... ond nid ydynt wedi fy 

atal rhag ei chwarae neu unrhyw beth...Mae ar gyfer y 

rhai dros 18 oed...mae'n ymwneud gyda lladd pobl.”   

5.8 CYSWLLT RHIENI  

Mae Tabl 5.8 yn cyflwyno safbwyntiau plant ynghylch 

cyswllt eu rhieni gyda'u defnydd o'r Rhyngrwyd, ac a 

fyddent yn dymuno i'w rhieni fod yn fwy neu'n llai 

cysylltiedig. 

Tabl 5.8 Lefelau cyswllt rhieni y mae plant yn eu dymuno 

%   

Rydw i'n hapus gyda lefel y cyswllt y mae fy 
rhieni/gofalwyr yn ei gael gyda'm defnydd o'r 
Rhyngrwyd 

71 

Nid ydw i'n siŵr  12 

Hoffwn pe bai fy rhieni/gofalwyr yn ymwneud 
YCHYDIG YN LLAI gyda fy nefnydd o'r Rhyngrwyd 

7 

Hoffwn pe bai fy rhieni/gofalwyr yn ymwneud LAWER 
YN LLAI gyda fy nefnydd o'r Rhyngrwyd 

6 

Hoffwn pe bai fy rhieni/gofalwyr yn ymwneud 
YCHYDIG YN FWY gyda fy nefnydd o'r Rhyngrwyd 

3 

Hoffwn pe bai fy rhieni/gofalwyr yn ymwneud LAWER 
YN FWY gyda fy nefnydd o'r Rhyngrwyd 

1 

C26:  Ar y cyfan, a fyddech chi'n dymuno gweld eich rhiant(rhieni)/ 

gofalwr(gofalwyr) yn cymryd mwy neu lai o ddiddordeb yn yr hyn y 

byddwch yn ei wneud ar y Rhyngrwyd, neu tua'r un faint ag y maent ar 

hyn o bryd, dewiswch y datganiad isod sydd fwyaf gwir amdanoch chi.  

Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Mae'n galonogol gweld bod dros 70% o blant yn 

adrodd eu bod yn fodlon gyda lefel y cyswllt y mae eu 

rhieni yn ei gael gyda'u defnydd o'r Rhyngrwyd.  

Roedd 13% (7%+6%) o blant yn dymuno gweld llai o 

gyswllt gan eu rhieni.  Roedd 4% (3%+1%) o blant yn 

dymuno gweld mwy o gyswllt. 

Roedd y cyfweliadau ansoddol yn dangos i ni bod nifer 

o blant yn troi at eu rhieni o hyd am gymorth a help 

gyda'u gwaith cartref – fodd bynnag, nid oeddent yn 

dymuno i'w rhieni fod yn rhy llywodraethol neu 

ymwneud ormod gyda'u defnydd o'r Rhyngrwyd. 

Mae un o'r cyfranogwyr, Sophie, yn cynnig enghraifft 

nodweddiadol o'r adborth a roddwyd yn ystod y 

cyfweliadau.  Mae hi'n dweud nad ydy hi fyth wedi 

cael trafodaethau gyda'i rhieni ynghylch ei 

gweithgarwch ar-lein (ac eithrio ei thad yn dweud 

wrthi i beidio mynd ar Google Chrome gan ei fod o'r 

farn ei fod yn arafu'r cyfrifiadur).  Aeth ymlaen i 

esbonio, pe byddai'n chwarae gemau, byddai ei thad 

weithiau yn dweud:  “tyrd i ffwrdd o'r cyfrifiadur 

nawr”.  Fel arall, nid oedd unrhyw hidlwyr.  Pan 

ofynnwyd iddi am ddealltwriaeth ei thad o 

weithgarwch ar-lein, rhoddodd sgôr o 5 allan o 10 

iddo.  Mae'n dweud na fyddai'n hoffi i'w thad wybod 

mwy am weithgarwch ar-lein gan nad ydy hi'n 

dymuno iddo ddeall popeth a bod “ar bopeth.” 
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6 YR YSGOL A DYSGU 

Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar y canfyddiadau 

sy'n ymwneud gyda'r ysgol a dysgu.  Fe'i rhannwyd yn 

is-adrannau sy'n ymwneud gyda thybiaeth plant 

ynghylch darpariaeth technoleg a'r Rhyngrwyd, 

defnydd a rheolau yn yr Ysgol (sy'n cael eu cymharu ôl 

FSM, Cyfrwng Iaith Ysgol a Lleoliad Trefol/Gwledig 

Ysgol); gwersi sy'n gysylltiedig gyda defnydd o'r 

Rhyngrwyd;  archwilio rôl y Rhyngrwyd a 

thechnolegau digidol yng ngwaith cartref ac adolygu 

plant;  archwilio dysgu anffurfiol a defnydd plant o'r 

Rhyngrwyd er mwyn gwneud gwaith ysgol;  

adroddiadau plant am ddiogelwch ar-lein a gwersi y 

maent yn eu cael ar hyn o bryd ynghylch meddwl 

mewn ffordd feirniadol, ac yr hoffent gael mwy 

ohonynt, sy'n ymwneud gydag e-ddiogelwch, 

llythrennedd sy'n hanfodol mewn perthynas â 

gwybodaeth, hawlfraint a materion sy'n ymwneud â 

diogelwch megis seiberfwlio, anfon negeseuon testun 

rhywiol, ac ati;  archwilio 'Dod â'ch Dyfais Eich Hun' 

(BYOD) a darpariaeth technoleg ddigidol a'r 

Rhyngrwyd y byddai plant yn dymuno eu gweld yn yr 

ysgol;  safbwyntiau plant ynghylch rhyngweithio gydag 

athrawon y tu allan i'r ysgol.  

6.1 Darpariaeth Technoleg a'r Rhyngrwyd, 

Defnydd a Rheolau yn yr Ysgol  

Ffigwr 6.1.1 Safbwyntiau plant ynghylch darpariaeth sy'n 

gysylltiedig â thechnoleg a'r Rhyngrwyd, defnydd a 

rheolau mewn ysgolion 

C32:  Darllenwch bob datganiad isod ac ar gyfer pob rhes, dewiswch a 

yw'r datganiad yn 'gywir' neu'n 'anghywir'.  Os nad ydych yn siŵr, 

gallwch ddewis 'ddim yn siŵr'.  Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Mae Ffigwr 6.1.1 yn cyflwyno safbwyntiau plant 

ynghylch darpariaeth y Rhyngrwyd a thechnolegau 

digidol yn eu hysgol;  eu dealltwriaeth o reolau'r ysgol 

mewn perthynas â BYOD;  eu tybiaeth ynghylch y 

defnydd o dechnolegau yn yr ystafell ddosbarth;  a'u 

hymwybyddiaeth o reolau'r ysgol mewn perthynas â'r 

materion hyn. 

Mae llai na hanner (44%) o'r farn bod gan yr ysgol 

dechnoleg dda fel cyfrifiaduron/llechi cyflym ar gyfer 

gwersi. Mae hyn yn awgrymu bod bwlch yn agor 

rhwng mynediad plant a'u defnydd o dechnoleg yn y 

cartref ac mewn mannau eraill, a'r hyn y maent yn 

tybio ei bod yn 'dechnoleg hŷn' mewn ysgolion. 

Yn ogystal, Mae llai na hanner y plant (44%) yn dweud 

bod modd iddynt ddod â'u dyfeisiau eu hunain i'r 

ysgol. Fodd bynnag, hyd yn oed ymhlith y rhai y maent 

yn cael caniatâd i ddod â'u dyfeisiau eu hunain i 

mewn, nid yw hyn yn golygu yn awtomatig eu bod yn 

cael caniatâd i ddefnyddio'r dyfeisiau hyn. 

 

 

 

 

 

49

65

79

59

44

19

23

44

34

24

14

26

43

72

66

48

17

11

7

15

13

9

11

8

Mae fy ysgol yn darparu rheolau eglur ynghylch a oes modd i'm
hathrawon gysylltu â mi ar Rwydweithiau Cymdeithasol

Mae fy ysgol yn darparu rheolau eglur am yr hyn y mae modd i
mi ei wneud a'r hyn nad oes modd i mi ei wneud ar-lein

Mae gan fy ysgol reolau eglur ynghylch a oes modd i mi
ddefnyddio fy nyfeisiau fy hun yn ystod gwersi

Mae fy athrawon yn gwybod sut i ddefnyddio'r Rhyngrwyd a
thechnolegau digidol er mwyn gwneud y gwersi yn ddiddorol

Mae gan fy ysgol dechnoleg dda ar gyfer gwersi e.e.
cyfrifiaduron/ llechi cyflym

Mae fy ysgol yn caniatáu i mi ddefnyddio fy nyfais fy hun yn
ystod gwersi (e.e. er mwyn cymryd nodiadau/ edrych am…

Mae gan fy ysgol wifi y mae modd i mi ei ddefnyddio gyda fy
nyfeisiau symudol ac mae modd i mi ddefnyddio pob ap sydd…

Mae fy ysgol yn caniatáu i mi ddod â'm dyfeisiau fy hun i mewn
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O'r cyfweliadau ansoddol, gwelsom bod yn well gan 

blant droi at y Rhyngrwyd trwy gyfrwng gwasanaeth 

Wi-Fi o hyd, yn hytrach na gwasanaeth 3G neu 4G, yn 

rhannol o ganlyniad i faterion yn ymwneud â'r gost 

(y contractau sydd ganddynt).  Fodd bynnag, dim ond 

23% o blant sy'n adrodd bod ganddynt wasanaeth 

Wi-Fi y mae modd ei ddefnyddio, a dim ond 19% sy'n 

dweud eu bod yn cael caniatâd i ddefnyddio eu 

dyfeisiau eu hunain yn ystod gwersi. 

Mae'n drawiadol hefyd bod 35% (24%+11%) o blant 

yn dweud nad ydynt yn siŵr, neu nad ydynt o'r farn 

bod eu hysgolion yn darparu rheolau eglur ynghylch 

yr hyn y mae modd iddynt ei wneud a'r hyn nad oes 

modd iddynt ei wneud (ar-lein yn yr ysgol). Mae 

mwy o blant (79%) yn nodi bod eu hysgolion yn 

darparu rheolau eglur ynghylch a oes modd iddynt 

ddefnyddio'u dyfeisiau eu hunain yn ystod gwersi. 

Roedd y cyfweliadau yn cefnogi'r canfyddiadau uchod, 

wrth i sawl disgybl fynegi eu rhwystredigaeth 

ynghylch darpariaeth wael Wi-Fi yn eu hysgolion.  

Esboniodd rhai plant, er bod gan eu hysgolion Wi-Fi, 

nad oeddent yn cael yr hawl i'w ddefnyddio, neu os 

oeddent, ei fod yn araf iawn.  Yn ogystal, roedd gan 

rai disgyblion deimladau cymysg ynghylch darpariaeth 

gyffredinol technoleg mewn ysgolion, a gwnaeth rhai 

leisio'u rhwystredigaeth gydag 'offer' y mae'n aml yn 

araf ac yn hen:   

“Mae gwefan yr ysgol yn araf iawn...mae cyfrifiaduron 

yr ysgol mor araf.” 

“Mae'n warthus.....maent yn cymryd hanner awr i 

lwytho.” 

“Mae'r rhyngrwyd mor wael fel nad oes modd i chi ei 

ddefnyddio yn iawn.” 

Dywedodd rhai y byddai'n haws iddynt chwilio am 

wybodaeth ar eu ffonau.  Yn ogystal, mynegwyd 

pryder ynghylch darpariaeth caledwedd anghyson ar 

draws ysgolion (e.e.  roedd rhai yn cwyno bod gan 

ysgol ychydig filltiroedd i ffwrdd iPads, ond nid oedd 

ganddyn nhw). 

 Mewn rhai achosion, mynegwyd rhwystredigaeth gan 

blant ynghylch y ffaith nad yw datrysiadau yn gweithio 

ar draws yr holl galedwedd yn yr ysgol ac yn y cartref: 

Sam:  “Gan nad oes gennym ni argraffydd lliw 

(gartref), byddaf yn ei roi (gwaith) ar fy nghof bach ac 

yn mynd ag ef i'r ysgol.  Ond mae'r fformatio yn yr 

ysgol ac ar ein cyfrifiadur ni yn wahanol, felly bydd 

pethau yn diflannu neu'n symud, ac mae hyn yn 

brofiad rhwystredig iawn.” 

Mewn achos arall, esboniodd plentyn y camau manwl 

y bu'n rhaid iddo eu cymryd er mwyn trosglwyddo 

cynnwys o iPads yr ysgol, yr oedd modd iddynt droi at 

Google Drive, - a chyfrifiaduron yr ysgol, nad oedd 

modd iddynt droi at Google Drive, a gorfod defnyddio 

e-bost er mwyn trosglwyddo dogfennau. 

Amlygwyd defnydd anghyson o'r Rhyngrwyd neu o 

dechnolegau digidol yn ystod gwersi gan rai, a'r ffaith 

bod gan wahanol athrawon wahanol reolau ynghylch 

a fyddai modd iddynt ddefnyddio eu dyfeisiau eu 

hunain yn ystod gwersi. 

Elin:  “Mae'n pennaeth wedi dweud wrthym mai 

penderfyniad yr athro ydyw pan fyddwch yn yr ystafell 

ddosbarth – mae modd i'r athrawon ganiatáu i chi 

gael y ffôn allan;  mae modd i'r athro ganiatáu i chi 

wrando ar gerddoriaeth ...mae hyn oll yn dibynnu ar yr 

athro.” 

Cynigiodd un plentyn ei ddehongliad ef o'r rheswm 

pam nad yw athrawon yn caniatáu ffonau yn ystod 

gwersi ar hyn o bryd: 

“Weithiau, mae athrawon yn meddwl y gallech anfon 

negeseuon testun at blant mewn dosbarth uwch na'ch 

un chi er mwyn cael atebion.” 

Mae Tabl 6.1 yn caniatáu i ni ystyried y canlyniadau o 

wahanol ongl.  Mae'n cyflwyno ymatebion plant a 

wnaeth gytuno gyda'r datganiadau yn Ffigwr 6.1.1., yn 

unol â'r ysgolion y maent wedi'u mynychu (yn ôl FSM, 

Cyfrwng Iaith yr Ysgol a Lleoliad Trefol/Gwledig). 

Fel y mae modd gweld yn Nhabl 6.1, mae'n 

ymddangos bod gan blant o ysgolion sy'n cynnwys 

lefelau FSM is fantais o'u cymharu gyda phlant o 

ysgolion lle y gwelir lefelau FSM uwch gan bod mwy 

yn adrodd bod ganddynt dechnoleg well (47% o'i 

gymharu â 39%). Yn ogystal, mae mwy yn adrodd bod 

modd iddynt ddefnyddio'u dyfeisiau eu hunain yn 

ystod gwersi (30% o'i gymharu â 17%); a chael Wi-Fi 

yn yr ysgol y mae modd iddynt ei ddefnyddio gyda'u 

dyfeisiau symudol er mwyn troi at yr apiau sydd 

ganddynt (34% o'i gymharu ag 21%). 
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Tabl 6.1:  Safbwyntiau plant ynghylch darpariaeth sy'n 

gysylltiedig gyda thechnoleg a'r Rhyngrwyd, defnydd a 

rheolau mewn ysgolion yn ôl FSM, cyfrwng iaith ysgol a 

lleoliad trefol/gwledig ysgol 
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Mae gan fy ysgol 
reolau eglur ynghylch 
a oes modd i mi 
ddefnyddio fy nyfeisiau 
fy hun yn ystod gwersi 

79 77 81 81 73 80 75 

Mae fy ysgol yn 
darparu rheolau eglur 
am yr hyn y mae modd 
i mi ei wneud a'r hyn 
nad oes modd i mi ei 
wneud ar-lein 

66 64 65 65 66 65 66 

Mae fy athrawon yn 
gwybod sut i 
ddefnyddio'r 
Rhyngrwyd a 
thechnolegau digidol 
er mwyn gwneud y 
gwersi yn ddiddorol 

60 59 58 60 57 59 59 

Mae fy ysgol yn 
caniatáu i mi ddod â'm 
dyfeisiau fy hun i 
mewn (e.e.  ffôn clyfar/ 
llechen) 

53 31 48 57 16 54 17 

Mae fy ysgol yn 
darparu rheolau eglur 
ynghylch a oes modd 
i'm hathrawon gysylltu 
â mi ar SNS (e.e.  
Facebook, Twitter)  

50 47 50 50 46 50 47 

Mae gan fy ysgol 
dechnoleg dda ar 
gyfer gwersi e.e.  
cyfrifiaduron/ llechi 
cyflym 

47 45 39 42 51 46 40 

Mae gan fy ysgol wifi y 
mae modd i mi ei 
ddefnyddio gyda fy 
nyfeisiau symudol ac 
mae modd i mi 
ddefnyddio pob ap 
sydd gennyf 

34 12 21 27 15 26 16 

Mae fy ysgol yn 
caniatáu i mi 
ddefnyddio fy nyfais fy 
hun (ffôn clyfar/ 
llechen) yn ystod 
gwersi 

30 10 17 26 6 25 6 

Cymrwyd o C32.  Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Rhaid nodi, er y gallai ysgolion ganiatáu i'w disgyblion 

ddod â'u dyfeisiau eu hunain i mewn, bod y niferoedd 

sy'n dweud eu bod yn cael caniatâd i'w defnyddio yn 

ystod y gwersi lawer yn is:  30% er enghraifft mewn 

ysgolion lle y mae llai na 10% yn cael FSM;  10% mewn 

ysgolion lle y mae rhwng 10% ac 20% yn cael FSM;  

17% mewn ysgolion lle y mae dros 20% yn cael FSM. 

Mae'n drawiadol mai ysgolion lle y mae rhwng 10% ac 

20% yn cael FSM yw'r rhai lleiaf tebygol o roi caniatâd 

i'w plant ddod â'u dyfeisiau eu hunain i mewn, i 

ddarparu Wi-Fi am ddim y mae modd i'r plant ei 

ddefnyddio, neu i roi eu caniatâd i blant ddefnyddio 

eu dyfeisiau eu hunain yn ystod gwersi (yr holl 

faterion sy'n ymwneud gyda BYOD). 

Yn gyffredinol, fodd bynnag, rhaid nodi bod llai na 

hanner y plant yn adrodd bod darpariaeth y 

dechnoleg yn eu hysgolion yn dda, sy'n awgrymu bod 

bwlch yn agor rhwng yr hyn y maent yn ei 

ddefnyddio y tu allan i'r ysgol a'r hyn y maent yn 

tybio ei bod yn 'dechnoleg hŷn' mewn ysgolion. 

Wrth gymharu ysgolion cyfrwng Saesneg gydag 

ysgolion Dwyieithog/cyfrwng Cymraeg, mae gan yr 

olaf fwy o blant sy'n adrodd bod eu hysgol yn meddu 

ar dechnoleg dda (51% o'i gymharu â 42%).  Fodd 

bynnag, mae nifer llawer yn fwy o ddisgyblion o 

ysgolion cyfrwng Saesneg nag ysgolion 

Dwyieithog/cyfrwng Cymraeg yn adrodd bod modd 

iddynt ddod â'u dyfeisiau eu hunain i mewn (57% o'i 

gymharu ag 16%);  yn defnyddio eu dyfeisiau eu 

hunain yn ystod gwersi (26% o'i gymharu â 6%) ac yn 

gallu defnyddio Wi-Fi yr ysgol ar eu dyfeisiau 

symudol er mwyn troi at yr apiau sydd ganddynt 

(27% o'i gymharu â 15%). 

Wrth gymharu ysgolion trefol a gwledig, mae'n 

ymddangos bod gan blant o ysgolion trefol fantais  

hefyd.  Mae mwy yn adrodd bod ganddynt dechnoleg 

dda ar gyfer gwersi (46% o'i gymharu â 40%), bod 

modd iddynt ddod â'u dyfeisiau eu hunain i mewn 

(54% o'i gymharu â 17%), bod modd iddynt 

ddefnyddio eu dyfeisiau eu hunain yn ystod gwersi 

(25% o'i gymharu â 6%) a bod modd iddynt 

ddefnyddio Wi-Fi yr ysgol ar eu dyfeisiau symudol er 

mwyn troi at yr apiau sydd ganddynt (26% o'i 
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gymharu ag 16%). 

Mae'n ddiddorol gweld, ar gyfer y tri datganiad yn 

Nhabl 6.1 sy'n ymwneud gyda'r rheolau ynghylch 

defnyddio'r Rhyngrwyd mewn ysgolion – na cheir 

fawr iawn o wahaniaeth ar draws yr ysgolion, beth 

bynnag fo'r lefelau FSM yn yr ysgol, beth bynnag fo 

cyfrwng iaith yr ysgol, neu wrth ystyried a yw'r 

ysgolion wedi cael eu lleoli mewn ardaloedd trefol 

neu wledig. 

Canfyddiad pwysig arall yw mai dim ond 59% o blant 

sy'n teimlo bod eu hathrawon yn gwybod sut i 

wneud gwersi yn ddiddorol gan ddefnyddio 

technoleg.  Fodd bynnag, o'r cyfweliadau ansoddol, 

gwnaethom sylweddoli nad oedd y plant eu hunain 

wastad yn sylweddoli sut y byddai modd i'r 

Rhyngrwyd a thechnolegau digidol gael eu defnyddio 

er mwyn sicrhau bod gwersi yn ddiddorol – gyda dim 

ond rhai yn rhoi enghreifftiau fel athrawon yn 

caniatáu iddynt anfon negeseuon testun sy'n cynnwys 

yr atebion i'r bwrdd gwyn rhyngweithiol (nes i rywun 

ddifetha hyn trwy anfon neges destun ddigywilydd);  

athrawon yn defnyddio fideos YouTube;  athrawon yn 

defnyddio iPads, neu athrawon yn defnyddio codau 

QR yn ystod y gwersi  (a ddisgrifiwyd fel “hwyl”). 

Ffigwr 6.1.2 Plant sy'n cytuno gyda'r datganiadau isod, 

sy'n defnyddio'r Rhyngrwyd bob dydd a llai nag unwaith 

yr wythnos yn yr ysgol 

Tynnwyd y datganiadau uchod o C32.  Sylfaen:  plant sy'n defnyddio'r 

Rhyngrwyd bob dydd yn yr ysgol (N=428) a llai aml nag unwaith yr 

wythnos yn yr ysgol (N=494) 

Pan oedd modd i'r athrawon ddefnyddio'r fideos hyn 

a thechnolegau eraill er mwyn eu hymgysylltu gyda 

gwersi, roedd hyn yn cael ei groesawu gan y 

disgyblion.  Er enghraifft, cyfeiriodd Joanna at y ffaith 

bod un o'i hathrawon wedi defnyddio fideos yn ystod 

gwers: 

 ”Ie, mae'n ffordd eithaf hwyliog o wneud pethau, ac 

mae'n eich helpu i ddychmygu pethau yn haws pan 

fyddwch yn ei weld.” 

O'n cyfweliadau ansoddol, gwnaethom ddysgu hefyd 

bod ysgolion yn darparu Rhith-amgylcheddau (VLEs) 

weithiau, fel Moodle, Edmodo – a nawr Hwb – 

platfform dysgu ar gyfer Cymru gyfan, a fydd yn cael ei 

gyflwyno yn llawn cyn bo hir – er mwyn i'w disgyblion 

allu troi at ddeunyddiau dysgu o'u cartref.  Mae'n 

werth nodi bod ysgolion yn tanysgrifio i wasanaethau 

fel ‘My Maths’ a ‘SAM Learning’ weithiau hefyd, sef 

adnoddau dysgu ychwanegol ar gyfer eu disgyblion. 

Mae Ffigwr 6.1.2 yn cyflwyno'r canfyddiadau o 

wahanol bersbectif:  mae'n cymharu canlyniadau 

plant sy'n dweud eu bod yn defnyddio'r Rhyngrwyd yn 

yr ysgol bob dydd (felly mae'r arfer wedi ymwreiddio), 

gyda'r rhai sy'n dweud eu bod yn defnyddio'r 

Rhyngrwyd lai nag unwaith yr wythnos yn yr ysgol. 
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ystod gwersi (e.e. er mwyn cymryd nodiadau/ edrych am…

Mae gan fy ysgol wifi y mae modd i mi ei ddefnyddio gyda fy
nyfeisiau symudol ac mae modd i mi ddefnyddio pob ap…

Mae fy ysgol yn caniatáu i mi ddod â'm dyfeisiau fy hun i
mewn (e.e. ffôn clyfar/ llechen)

% y Plant sy'n defnyddio'r Rhyngrwyd lai nag unwaith yr wythnos yn yr ysgol

% y Plant sy'n defnyddio'r Rhyngrwyd bob dydd yn yr ysgol
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Mae'n bwysig nodi y gallai plant sy'n adrodd eu bod 

yn defnyddio'r Rhyngrwyd mewn ysgolion fod yn ei 

ddefnyddio at amrywiaeth o ddibenion, ac nid yn 

ystod gwersi neu er mwyn gwneud gwaith ysgol o 

reidrwydd. 

Ar gyfer yr holl ddatganiadau yn Ffigwr 6.1.2 sy'n 

canolbwyntio ar ysgolion yn darparu rheolau eglur;  

darpariaeth technoleg;  mynediad at Wi-Fi;  neu 

dybiaeth ynghylch defnydd effeithiol o dechnoleg yn 

ystod gwersi, ychydig iawn o wahaniaeth a welir yn 

nifer y plant y maent yn cytuno gyda'r datganiadau, 

wrth gymharu'r rhai sy'n defnyddio'r Rhyngrwyd bob 

dydd yn yr ysgol a'r rhai sy'n ei ddefnyddio yn llai aml 

nag unwaith yr wythnos yn yr ysgol. 

Mae'n ddiddorol gweld mai dim ond 33% o'r plant 

sy'n dweud eu bod yn defnyddio'r Rhyngrwyd bob 

dydd yn yr ysgol sy'n adrodd bod eu hysgol yn cynnig 

Wi-Fi y mae modd iddynt ei ddefnyddio.  Mae hyn yn 

awgrymu eu bod yn troi ato ar gyfrifiaduron eu 

hysgol, neu'n dibynnu ar eu cynlluniau rhwydwaith eu 

hunain er mwyn troi at y Rhyngrwyd trwy gyfrwng eu 

dyfais symudol eu hunain. 

Fodd bynnag, wrth ystyried materion sy'n ymwneud â 

BYOD, mae mwy o blant sy'n honni eu bod yn 

defnyddio'r Rhyngrwyd bob dydd mewn ysgolion, na 

phlant sy'n honni eu bod yn ei ddefnyddio yn llai aml 

nag unwaith yr wythnos yn yr ysgol, yn cytuno bod eu 

hysgol yn caniatáu iddynt ddod â'u dyfeisiau eu 

hunain i mewn (60% o'i gymharu â 44%) neu'n 

caniatáu iddynt i ddefnyddio eu dyfeisiau eu hunain 

yn ystod gwersi (33% o'i gymharu â 15%). 

Mae hyn yn awgrymu y gallai'r plant hyn fod yn 

wynebu rhwystrau eraill sy'n eu hatal rhag 

defnyddio'r Rhyngrwyd yn fwy aml yn yr ysgol.  

Awgrymir hyn hefyd gan y ffaith mai dim ond 29% o 

blant sy'n defnyddio'r Rhyngrwyd yn llai aml nag 

unwaith yr wythnos yn yr ysgol sy'n adrodd bod gan 

eu hysgol ddarpariaeth Wi-Fi y mae modd iddynt droi 

ati a'i defnyddio.  

6.2 GWERSI SY'N YMWNEUD GYDA 

DEFNYDDIO'R RHYNGRWYD 

Mae'r cwestiynau canlynol, a ddangosir yn Nhabl 6.2, 

yn archwilio'r gwersi y bydd plant yn eu cael yn ystod 

oriau ysgol, sy'n ymwneud gyda defnydd cyffredinol 

o'r Rhyngrwyd, yn ogystal â materion  sy'n cynnwys 

llythrennedd gwybodaeth, e-ddiogelwch a diogelwch 

personol. 

Tabl 6.2 Plant sy'n dynodi a ydynt wedi cael y gwersi 

canlynol yn yr ysgol, sy'n ymwneud â'r Rhyngrwyd 

% Ydw 
Noc 
ydw 

Ddim 
yn siŵr 

Wedi cael gwybod am wefannau da ar 
gyfer gwaith cartref / adolygu? 

80 14 6 

Wedi cael eich addysgu sut i 
ddefnyddio chwilotwyr fel Google mewn 
ffordd fwy effeithiol?  

69 21 10 

Wedi cael gwybod sut i adrodd am 
gynnwys sy'n peri gofid? 

59 26 15 

Wedi cael gwybod sut i ddefnyddio 
meddalwedd ar y Rhyngrwyd fel Google 
Docs, Taenlenni Google ac ati? 

55 30 15 

Wedi cael gwybod sut i greu blog/ 
gwefan? 

51 38 10 

Wedi cael eich addysgu am sgamiau ar-
lein? 

51 34 15 

Wedi cael eich addysgu i adnabod pan 
y gallai cynnwys ar-lein fod yn 
unochrog?  

50 31 19 

Wedi cael eich addysgu am 
drwyddedau a chyfryngau (lluniau, 
cerddoriaeth, fideos) Creative 
Commons? 

32 45 23 

C28:  Gan ddefnyddio'r blychau ticio ym mhob rhes, nodwch:  Yn yr ysgol, 

a ydych...(Dewiswch ydw, nac ydw neu ddim yn siŵr).  Sylfaen:  Yr holl 

blant;  N=2081. 

Fel y gellir gweld, mae 80% o blant yn dweud eu bod 

wedi cael gweld gwefannau da a fyddai'n helpu gyda 

gwaith cartref/ adolygu.  Er y gallai hyn fod yn wir, 

dangosodd ein cyfweliadau ansoddol bod plant yn 

defnyddio ystod gul o wefannau er mwyn gwneud 

gwaith ymchwil ac er mwyn cael help gyda gwaith 

cartref, a'i bod yn ymddangos mai bach iawn o waith 

ysgol annibynnol y maent yn ei wneud y tu allan i'r 

ysgol.  Mae'n galonogol gweld bod 69% yn dweud eu 

bod wedi cael eu haddysgu ynghylch sut i ddefnyddio 

chwilotwyr mewn ffordd fwy effeithiol, ac mae dros 

50% o blant yn dweud eu bod wedi cael eu haddysgu 

ynghylch sut i greu blog, ac i ddefnyddio 

gwasanaethau y gallent arbed arian ac y gallent 

arwain at gydweithio fel Google docs a thaenlenni 

Google.  Fodd bynnag, mae'r nifer sydd wedi cael 

gwersi am Drwyddedau Creative Commons yn 

gymharol fach (32%).  O ran gwersi ynghylch sgamiau 

ar-lein a gwerthuso cynnwys, mae'n bwysig nodi mai 

dim ond hanner y plant sy'n dweud eu bod yn cael 

hyn.  Yn ogystal, mae 40% o blant yn adrodd nad oes 

rhywun wedi dangos iddynt sut i adrodd am gynnwys 

sy'n peri gofid iddynt. 



62 

 

6.3 DEFNYDDIO'R RHYNGRWYD A 

THECHNOLEG AR GYFER GWAITH CARTREF 

AC ADOLYGU 

Yn ogystal, roeddem yn dymuno ymchwilio pa rôl y 

mae'r Rhyngrwyd a thechnolegau digidol yn eu 

cyflawni yng ngweithgareddau adolygu a gwaith 

cartref plant, yn ogystal â chael dirnadaeth o'u 

harferion mewn perthynas â llythrennedd 

gwybodaeth.  Rhoddodd y cyfweliadau ansoddol 

ddirnadaeth i ni am hyn. 

Gwnaethom ganfod bod plant yn defnyddio nifer o 

ddyfeisiau er mwyn gwneud eu gwaith cartref.  Er bod 

y prif weithgarwch mewn perthynas â gwaith cartref 

yn ymwneud gyda chyfrifiadur/gliniadur y teulu o 

hyd, roedd plant yn aml yn defnyddio'u ffonau clyfar 

a'u llechi er mwyn gwneud gwaith ymchwil ar gyfer 

gwaith cartref. 

Yn yr un modd, esboniodd nifer o blant y byddent yn 

trafod gwaith cartref/ gwaith ysgol/ gwersi trwy 

ffonio, anfon negeseuon testun, cynnal sgyrsiau fideo, 

cymryd cipluniau, neu nodiadau llais gyda'u ffrindiau 

gan ddefnyddio amrediad o blatfformau negeseua 

cymdeithasol a rhwydweithio cymdeithasol.  Byddent 

yn defnyddio pa dechnoleg bynnag a fyddai ar gael 

ac a fyddai'n briodol i'w defnyddio. 

 Melissa:  “Weithiau, bydd ffrindiau yn anfon nodiadau 

llais ataf yn dweud wrthyf yr hyn i'w wneud fel gwaith 

cartref." 

Roedd rhai yn dymuno cael terfynau eglur rhwng 

gwaith ysgol a'u bywyd yn y cartref, ac roeddent wedi 

gwrthod cael apiau ar gyfer gwaith ysgol fel ‘Edmodo’, 

sef ap ystafell ddosbarth rhith.  Esboniodd un 

cyfranogydd, Melissa, nad oes ganddi Edmodo ar ei 

ffôn oherwydd: 

"Mae fy ffôn i yn rhywbeth i mi.” 

Nid yw'n ymddangos bod gwaith cartref yn 

weithgarwch sy'n ysbrydoli nifer o'r plant a gyfwelwyd 

gennym. 

Mae un cyfranogydd, Trudy, yn esbonio sut y mae hi'n 

ymchwilio i bwnc ar gyfer gwaith cartref: 

“Byddaf yn cadw at Google...  Os bydd gennyf fater y 

mae angen ymchwilio iddo, dyweder fel 'Jack y 

Llarpiwr,' er mwyn darganfod ei enw go iawn, byddaf 

yn defnyddio rhai gwefannau fel Ask Me, neu 

Wikipedia, neu byddaf yn mynd ar wefannau 

pobl....efallai y bydd un yn dweud Bob ac efallai y bydd 

un arall yn dweud Rob, ac os byddwch yn gweld Bob 

yn fwy aml na Rob, byddwch yn dewis hwnnw.” 

O'u hesboniadau, roedd yn ymddangos bod y rhan 

fwyaf yn defnyddio ystod gul o wefannau wrth 

ymchwilio i gynnwys ar gyfer gwaith cartref.  Roedd 

yn ymddangos bod gwefannau fel Wikipedia yn 

boblogaidd iawn, fel y dangoswyd gan gyfranogydd, 

Nina: 

 "Byddaf yn mynd ar Wikipedia yn gyntaf oherwydd 

hwn yw'r un y mae modd ymddiried ynddo fwyaf ... 

gan ei fod yn ymddangos drwy'r amser.  Byddaf yn 

chwilio am yr enw a bydd y llun yn ymddangos yn 

Google, a rhywfaint o wybodaeth amdano [y testun 

chwilio].” 

Fodd bynnag, mynegwyd safbwyntiau cymysg 

ynghylch Wikipedia – roedd rhai o ysgolion y plant yn 

cymeradwyo hwn, ond nid oedd rhai eraill, ac 

esboniodd rhai disgyblion, fel Joe, er ei fod o'r farn 

nad yw Wikipedia yn gywir bob amser efallai, ei fod yn 

ei ddefnyddio o hyd: 

 “Nid yw fyth wedi bod yn anghywir i mi.  Oherwydd 

pryd bynnag y byddaf yn ei roi i athrawes, mae hi 

wastad wedi dweud ei fod yn iawn.” 

Yn ogystal, roedd yn ymddangos bod gwaith cartref yn 

weithgarwch y byddai modd ei adael i'r funud olaf, oni 

bai ei fod yn rhan o asesiad, ac os felly, esboniodd y 

plant y byddent yn gwneud mwy o ymdrech.  Roedd 

yn ymddangos bod copïo a gludo cynnwys o'r 

Rhyngrwyd yn weithgarwch cyffredin, fel y dangosir 

yma: 

David:  “Roeddwn wedi copïo a gludo deunydd o 

Wikipedia a'i roi i'm hathrawes.  Dywedodd hi 'mae 

hwn yn dda iawn' ac yna sylweddolodd ei fod yn dod o 

Wikipedia.  Roeddwn mewn ychydig helynt.” 

Esboniodd disgybl arall, Nina, ei bod yn 'copïo' ac yn 

'gludo', ond ei bod yn newid y geiriau i'w geiriau hi.  

Mae hi'n gwneud hyn ar gyfer aseiniadau sy'n rhai 'llai 

pwysig' yn ei barn hi: 

"Nid ydw i fyth wedi cael fy nal gan na fyddaf yn ei 

wneud yn amlwg.  Byddaf yn troi at y drydedd neu'r 

bedwaredd dudalen ar Google.” 

Gwnaeth y rhan fwyaf o blant a gyfwelwyd ddweud 

eu bod yn gwybod y dylent gymharu gwybodaeth o 

fwy nag un gwefan er mwyn cadarnhau bod y 

wybodaeth yn ddibynadwy.  Yn ogystal, roedd nifer 

yn gwybod i edrych am wefannau wedi'u brandio yn 
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dda er mwyn cael gwybodaeth y mae modd 

ymddiried ynddi e.e.   BBC Byte Size, ac ati.  Roedd 

strategaethau eraill er mwyn gwneud gwaith ymchwil 

ar gyfer gwaith cartref yn cynnwys cadarnhau gyda 

chymheiriaid a oedd ganddynt yr un wybodaeth yn eu 

gwaith cartref nhw. 

Mae un cyfranogydd, Evan, yn esbonio sut y mae'n 

asesu dibynadwyedd gwefannau: 

 “Byddwn yn edrych ar yr (URL) gwyrdd – mae'n 

dangos i chi beth/ble y mae'r wefan” 

Cyfeiriodd dau o'r plant a gyfwelwyd at briodoli 

deunydd i'w ffynonellau: 

Joanna:  “os byddaf yn copïo darn penodol o 

wybodaeth, byddaf yn ei dyfynnu (priodoli'r deunydd 

i'r ffynhonnell) yn gyffredinol”. 

Mae'n bwysig nodi ei bod yn ymddangos mai ychydig 

iawn o blant sy'n archwilio'r Rhyngrwyd ar gyfer 

deunyddiau dysgu (mewn ffordd gwricwlaidd – er 

mwyn cael help gyda gwaith cartref/adolygu) oni bai 

y gofynnir iddynt wneud hynny yn benodol, a hyd yn 

oed wedyn, dim ond rhai ohonynt oedd yn gwneud 

hyn.  Roeddent yn fwy tebygol o edrych ar 

wybodaeth a oedd yn ymwneud gyda hobïau a 

diddordebau personol. 

Nina, 13:  "Mae gennyf TGAU Cymraeg cyn bo hir ac 

mae gennyf yr ap TGAU Cymraeg ar fy ffôn er mwyn fy 

helpu i adolygu.  Dywedodd un athro wrthym amdano 

a gwnaethom ei lawrlwytho". 

Roedd yn ymddangos bod plant yn defnyddio 

'Google Translate' gryn dipyn ar gyfer gwaith a oedd 

yn ymwneud ag iaith. 

Amlygodd un cyfranogydd safbwynt nodweddiadol 

ynghylch cael help ar gyfer gwaith cartref hefyd: 

Jay:  “Os byddaf yn cael anhawster gyda fy ngwaith 

cartref, byddaf yn gofyn i'm rhieni.” 

Unwaith eto, mae hyn yn amlygu pwysigrwydd 

cymhwysedd a llythrennedd digidol rhieni.  Gwnaeth 

eraill amlygu aelodau teuluol eraill y byddent yn troi 

atynt er mwyn cael cymorth, fel brodyr a chwiorydd 

hŷn. 

Mewn nifer fach iawn o achosion, roedd y plant a 
gyfwelwyd yn honni nad oedd angen iddynt 
ddefnyddio'r Rhyngrwyd rhyw lawer – ond eu bod yn 
dibynnu ar lyfrau.  

6.3.1 PETHAU SY'N TYNNU SYLW A 

HUNANREOLEIDDIO 

Yn y cartref a'r ysgol, roedd y plant a gyfwelwyd yn 

cydnabod y gallai technoleg dynnu eu sylw a thorri ar 

draws eu gweithgareddau fel gwaith cartref/ gwersi, 

ac roedd yr ymatebion ynghylch pa mor fedrus y mae 

modd iddynt reoleiddio hyn yn amrywiol.  Mewn rhai 

achosion, byddent yn ildio i'r hyn a oedd yn tynnu eu 

sylw, a byddai hyn yn torri ar draws eu gwaith cartref, 

ac mewn achosion eraill, roedd modd iddynt 

reoleiddio eu hunain i gwblhau'r tasgau dan sylw. 

Esboniodd un o'n cyfranogwyr, Adam, bod ganddo 

ddiddordeb mewn cysylltu gyda'i ffrindiau trwy 

gyfrwng gemau ar-lein ar y PlayStation yn bennaf.  

Fodd bynnag, ni fydd yn chwarae yn ystod yr wythnos 

gan bod hynny “yn amharu ar ddysgu” ac mae'n ceisio 

chwarae ar benwythnosau yn unig, lle y dywedodd y 

gallai chwarae am hyd at 10 awr. 

Esboniodd cyfranogydd arall, Sharon, ei bod wedi 

gosod Snapchat ar ei iPad Mini yn hytrach nag ar ei 

ffôn, er mwyn lleihau'r siawns y bydd yn tynnu ei sylw: 

“Os byddai ar hwnnw, byddwn yn troi ato yn gyson.” 

6.4 DYSGU ANFFURFIOL A DEFNYDDIO'R 

RHYNGRWYD ER MWYN GWNEUD GWAITH 

YSGOL 

Gwnaeth ein cyfweliadau ddangos i ni bod plant yn 

defnyddio'u dyfeisiau er mwyn eu galluogi i ddysgu 

mewn ffordd anffurfiol.  Roedd llawer o'r 

gweithgarwch hwn yn cael ei gyfryngu trwy ffonau 

symudol a llechi, ac yn cael ei ysgogi gan 

ddiddordebau personol a hobïau 

Roedd yn ymddangos bod gwylio fideos yn ffordd 

bwysig o ddysgu pob math o bethau:  o ddriliau pêl-

droed a rhaglenni ymarfer corff, i goginio, colur a 

thrwsio ffonau y maent wedi cael eu difrodi.  Ond 

roeddent yn defnyddio adnoddau ar-lein eraill hefyd: 

Trudy:  “Dysgu Cymraeg, nid oedd yn aros yn fy mhen.  

Dywedodd fy chwaer 'dylet ei ysgrifennu a mynd 

drosto a drosto'.  Penderfynais fynd ar-lein a theipio 

'sut i gofio' a gwelais wefan am sut i astudio, a 

wnaeth fy helpu.” 

Clara:  “Rydw i'n defnyddio INDB, sef cronfa ddata ar y 

rhyngrwyd (i actorion).  Rydw i'n dipyn o gîc ac dwli'n 

lân ar actorion, a byddaf yn chwilio am David Tennant 

neu Matt Smith.”   
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Mewn un achos, roedd y dysgu wedi arwain at 

ddatblygu busnes: 

Rose:  "Bûm yn gwylio nifer fawr o fideos clymliwio (ar 

YouTube) a Siwmperi Galaxy a phethau fel hynny er 

mwyn gweld sut i'w gwneud...(a gwneud 

hynny)....postiais luniau o'r deunydd wedi'i glymliwio 

(ar Facebook) ac yna byddai pobl yn cysylltu â mi gan 

ddweud eu bod yn dymuno eu prynu.  Rydw i wedi 

gwerthu tua 30 ohonynt...rydw i wedi ffurfio busnes 

gyda fy ffrindiau nawr” 

Mae cyfranogydd arall, Clara, yn esbonio sut y 

gwnaeth prosiect a gychwynnodd yn yr ysgol gynradd, 

ysbrydoli datblygiad parhaus: 

“Pan oeddwn ym Mlwyddyn 4, sefydlodd fy ffrind a mi 

raglen o'r enw Scratch – mae'n hawdd i'w 

defnyddio...byddwch yn rhoi blociau at ei gilydd ac yn 

creu gemau arno...roeddem yn gwneud gêm o'r enw 

'Gorffennol y Dyfodol' ...gwnaethom ddechrau anfon 

negeseuon e-bost yn ôl ac ymlaen i'n gilydd gyda 

phethau ar gyfer ein gêm ac yna, gwnaeth hi anfon e-

bost pan oedd wedi ei gorffen (ym Mlwyddyn 9)!  

Roedd hi wedi gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith 

rhaglennu ac roeddwn i wedi helpu i greu'r 

cymeriadau ar ei chyfer.  Roeddwn yn hoffi creu 

syniadau.” 

 Roedd cyfranogydd arall, Ryan, wedi mynegi 

dymuniad i fod yn berchen ar Grand Theft Auto (GTA) 

– y fersiwn ar-lein – gan ddangos bod yn well ganddo 

chwarae'r gêm fel “dinesydd” yn hytrach na 

“throseddwr”.  Esboniodd y byddai'n dymuno 

addasu'r rhaglen gan greu ychwanegiadau iddi a chael 

swydd rith yn y gêm fel heddwas/dyn casglu ysbwriel: 

"Rhaid i chi ymgeisio ar-lein, ac ysgrifennu CV”. 

Mae Tabl 6.4.1 yn cyflwyno detholiad bach o ddysgu 

plant, eu gweithgareddau dinesig a chyfranogol a'u 

cyflawniadau ym maes technoleg ddigidol yn ôl rhyw. 

Tabl 6.4.1 Rhai cyflawniadau a gweithgareddau dysgu yn 

ôl rhyw 

% Bechgyn Merched Pawb 

Gwrando ar bodlediadau neu 
wylio fideos er mwyn dysgu 
rhywbeth newydd 

45 39 42 

Creu Tudalen Facebook ar 
gyfer eich diddordeb neu'ch 
hobi chi neu ar gyfer achos 

36 27 32 

Ysgrifennu rhaglen 
gyfrifiadurol 

22 7 14 

Cael gwobr am rywbeth a 
wnes i gan ddefnyddio 
technolegau digidol 

18 6 12 

Creu ap 14 6 10 

Creu deiseb ar-lein neu godi 
ymwybyddiaeth o achos ar-
lein 

8 7 8 

C19d,g:  A ydych chi wedi gwneud unrhyw rai o'r pethau hyn? C16a,b,c,d:  

Defnyddiwch y blychau ticio er mwyn nodi a ydych chi (erioed) 

wedi...Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Fel y gellir gweld, mae bechgyn ar y blaen i ferched o 

ran cyflawniadau a gweithgareddau dysgu.  Yn 

gyffredinol, mae'n galonogol gweld bod 42% o blant 

yn dweud eu bod wedi gwrando ar bodlediadau neu 

wylio fideos er mwyn dysgu rhywbeth newydd. 

 Fodd bynnag, mae niferoedd cymharol isel o 

ddisgyblion yn dweud eu bod wedi creu apiau (10%) 

neu ysgrifennu rhaglen gyfrifiadurol (14%). 

O ran gweithgarwch dinesig, mae canran fach o blant 

yn honni eu bod wedi creu deiseb ar-lein (8%).  Fodd 

bynnag, o ran gweithgareddau cyfranogol, mae nifer 

uwch o blant yn dweud eu bod wedi creu Tudalen ar 

Facebook er mwyn hyrwyddo'u diddordebau, eu 

hobïau neu eu hachosion (36% o fechgyn a 27% o 

ferched). 

 

Mae Tabl 6.4.2 yn cyflwyno sut y mae plant yn 

defnyddio'r Rhyngrwyd yn ddyddiol er mwyn dysgu 

mewn ffordd anffurfiol ac er mwyn gwneud gwaith 

ysgol, gan gymharu hyn yn ôl rhyw ac FSM. 

Tabl 6.4.2 Defnyddio'r Rhyngrwyd bob dydd er mwyn 

dysgu mewn ffordd anffurfiol ac er mwyn gwneud gwaith 

ysgol - yn ôl rhyw ac FSM 
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Darllen neu wylio'r 
newyddion ar y Rhyngrwyd 
(trwy wefannau newyddion/ 
Twitter/ Facebook ac ati) 

42 39 37 43 43 40 

Defnyddio'r Rhyngrwyd er 
mwyn darllen am rywbeth 
nad oeddech yn ei wybod 
neu'n ei ddeall 

33 30 28 34 33 31 

Chwilio am wybodaeth am 
ddiddordebau personol 
(chwaraeon, pobl enwog, 
ac ati) 

34 28 28 32 34 31 

Defnyddio'r Rhyngrwyd er 
mwyn gwneud gwaith ysgol 

20 14 19 15 15 17 
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C11a,d,g,h:  Pa rai o'r pethau canlynol yr ydych chi wedi eu gwneud YN 

YSTOD Y MIS DIWETHAF ar y Rhyngrwyd? Dewiswch o blith 'Bob dydd', 

'Sawl gwaith yr wythnos', 'Unwaith yr wythnos', 'Dwy neu dair gwaith yn 

ystod y mis diwethaf', 'Unwaith yn ystod y mis diwethaf', 'Ddim o gwbl'. :  

Yr holl blant;  N=2081. 

Fel y mae modd gweld, yn gyffredinol, mae bechgyn 

ychydig yn fwy tebygol na merched o ddefnyddio'r 

Rhyngrwyd er mwyn gwneud gwaith ysgol (20% o'i 

gymharu â 14%) a gweithgareddau dysgu anffurfiol fel 

chwilio am wybodaeth am ddiddordebau personol 

(34% o'i gymharu â 28%) bob dydd.  O ran plant o 

ysgolion lle y gwelir gwahanol lefelau o ran FSM, 

mae'n werth nodi mai ychydig o wahaniaeth a welir 

mewn dysgu anffurfiol, gydag ychydig yn fwy o blant 

o ysgolion sy'n cynnwys lefelau FSM o dros 20% yn 

defnyddio'r Rhyngrwyd ar gyfer y gweithgareddau 

hyn na phlant o ysgolion sy'n cynnwys lefelau FSM 

dan 10%.  Fodd bynnag, wrth edrych ar 'ddefnyddio'r 

Rhyngrwyd er mwyn gwneud gwaith ysgol', mae'r 

gwrthwyneb yn wir.  Mae plant o ysgolion sy'n 

cynnwys lefelau FSM is ychydig yn fwy tebygol o 

ddefnyddio'r Rhyngrwyd i wneud gwaith ysgol na 

phlant o ysgolion lle y gwelir lefelau FSM uwch. 

6.5 DIOGELWCH AR-LEIN A MEDDWL 

MEWN FFORDD FEIRNIADOL YN YSTOD 

GWERSI  

Yn ogystal, gwnaethom ofyn i blant a oeddent wedi 

cael gwersi ynghylch e-ddiogelwch, llythrennedd sy'n 

hanfodol mewn perthynas â gwybodaeth, hawlfraint a 

materion sy'n ymwneud â diogelwch megis 

seiberfwlio, anfon negeseuon testun rhywiol, ac ati.  

Mae Tabl 6.5.1 yn cyflwyno'r canlyniadau hyn. 

Tabl 6.5.1 Plant yn dynodi os oeddent wedi cael gwersi 

ynghylch e-ddiogelwch, llythrennedd sy'n hanfodol mewn 

perthynas â gwybodaeth, hawlfraint a materion sy'n 

ymwneud â diogelwch megis seiberfwlio, anfon 

negeseuon testun rhywiol, ac ati. 

% 
Ydw 

Nac 
ydw 

Ddim 
yn siŵr 

Seiberfwlio (gan gynnwys trolio) 83 12 6 

Ymddygiad cyfrifol ar-lein 80 13 6 

Sut i ddelio gyda phwysau gan 
gyfoedion 

69 20 11 

Sut i ddefnyddio rhwydweithiau 
cymdeithasol mewn ffordd ddiogel (e.e..  
Facebook, Twitter, Instagram) 

68 27 5 

Rheoli eich preifatrwydd a'ch data ar-
lein 

68 25 8 

Rhwydweithiau cymdeithasol a'ch enw 
da ar-lein 

67 17 15 

Cyswllt amhriodol gan eraill ar-lein 63 25 12 

Anfon delweddau cignoeth/ noeth 
ohonoch chi neu'ch ffrindiau (anfon 
negeseuon testun rhywiol) 

59 28 14 

Hawlfraint a delweddau/ fideos/ 
cerddoriaeth 

51 31 18 

Llen-ladrad (copïo rhywbeth yr ydych 
chi wedi dod o hyd iddo ar y 
Rhyngrwyd) 

49 33 18 

Dwyn hunaniaeth - beth yw hwn - sut i'w 
atal 

48 32 21 

Lawrlwytho (meddalwedd, cerddoriaeth 
neu ffilmiau gyda hawlfraint) 

47 37 17 

Cyfreithiau eraill ar-lein 47 28 25 

Feirysau a Maleiswedd arall 
(meddalwedd drwg) 

44 35 21 

Sut i ddefnyddio apiau negeseua fel Kik/ 
BBM/ Snapchat mewn ffordd ddiogel 

40 52 7 

C29, 30: Ar gyfer y pynciau ym mhob rhes isod, nodwch a ydych chi wedi 

cael gwersi yn ystod eich amser yn yr ysgol gan eich athrawon/ 

heddweision cymunedol yr heddlu ar gyfer ysgolion/ gweithwyr 

proffesiynol eraill.  Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Dywedodd dros 80% o blant eu bod wedi cael gwersi 

am faterion fel seiberfwlio ac ymddygiad cyfrifol ar-

lein.  Mae materion eraill y mae dros  60% o'r plant yn 

adrodd eu bod wedi cael gwersi amdanynt, yn 

cynnwys 'sut i ddelio gyda phwysau gan gyfoedion', 

'defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol mewn ffordd 

ddiogel', a 'rhwydweithiau cymdeithasol a'ch enw da 

ar-lein'.  Dywedodd 59% o'r plant eu bod wedi cael 

gwersi ynghylch anfon negeseuon testun rhywiol. 

Mae llai na hanner y plant yn adrodd eu bod wedi 

cael gwersi sy'n ymwneud ag e-ddiogelwch neu 

ddwyn hunaniaeth. 

Mae'n bwysig nodi mai ychydig iawn o blant sy'n cael 

gwersi sy'n ymwneud gyda phlatfformau negeseua 

cymdeithasol mwy newydd fel Snapchat, Instagram, 

Kik a Twitter, lle y maent wedi cael eu mabwysiadu 

gan dros 50% o blant (Ffigwr 3.7). 

O'r cyfweliadau ansoddol, gwnaethom ddarganfod 

bod gan blant deimladau cymysg ynghylch 

darpariaeth bresennol gwersi ynghylch diogelwch ar y 

Rhyngrwyd mewn ysgolion.  Nid oedd rhai ysgolion yn 

cynnig gwersi uniongyrchol, ond roeddent yn dibynnu 

ar swyddogion cyswllt yr heddlu ag ysgolion i 

ddarparu sesiynau, ac roedd eraill yn cynnal sesiynau 

yn ystod Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh).  

Dywedodd nifer o bobl ifanc eu bod o'r farn bod eu 

hathrawon yn meddu ar y wybodaeth ond nad oes 

ganddynt amser digonol i ddarparu sesiynau. 

Sam:  “Mae'r heddwas sy'n dod i mewn yn gwneud 

gwaith da, ond mae wedi bod yn dweud hyn wrth y 

myfyrwyr ers ein bod yn fach iawn, felly rydym yn ei 
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wybod yn barod.  Felly mae'n gallu bod ychydig yn 

ddiflas.” 

Mary:  “Yn fy marn ni, nid yw'r athrawon yn gwneud 

digon.  Wrth gwrs, maent yn gwneud cryn dipyn, ond 

ni fyddant yn mynd mewn i unrhyw ddyfnder.  Os bydd 

rhywun yn dweud eu bod yn cael eu bwlio, byddant yn 

dweud 'rhaid i ti ymdopi ag ef'.  Gan amlaf, byddant 

yn eich anwybyddu chi...yn fy marn i, dylent ei ystyried 

mewn ffordd fwy ddifrifol.” 

Pan holwyd Mary a fyddai hi'n dymuno cael mwy o 

wersi ynghylch Diogelwch ar y Rhyngrwyd, atebodd: 

 “Beth i'w ddefnyddio, beth sy'n dda, beth i gadw 

golwg amdano, gosodiadau preifatrwydd.  Rydw i'n 

eithaf hoffi gwylio'r fideos.  Pobl yn actio 

sefyllfaoedd”. 

Weithiau, rhoddwyd gwybodaeth anghywir i'r plant yn 

ystod eu gwersi.  Er enghraifft, dywedwyd wrth rai 

mewn gwers bod Facebook yn berchen ar eu lluniau 

ac y byddai modd i Facebook ddefnyddio eu lluniau ar 

wefan chwilio am gariad. 

 

Nid yw gwybodaeth anghywir o'r fath neu dactegau 

'codi ofn' fel hyn yn helpu ymdrechion i hyrwyddo 

llythrennedd digidol neu i baratoi disgyblion i feddwl 

mewn ffordd feirniadol am eu preifatrwydd, eu data, 

neu'r ffordd orau y mae modd iddynt ddefnyddio'r 

platfformau hyn heb beryglu eu preifatrwydd. 

Yn ogystal, gwnaethom ofyn i'r plant a oeddent yn 

dymuno cael gwersi pellach ynghylch y pynciau yr 

oeddent yn dweud bod eu hysgolion eisoes yn 

darparu gwersi amdanynt, a chyflwynir eu 

hymatebion yn Nhabl 6.5.2.   

Tabl 6.5.2 Gwersi a addysgwyd a gwersi pellach y 

gofynnwyd amdanynt  
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Feirysau a Maleiswedd arall (meddalwedd 
drwg) 

44 49 

Dwyn hunaniaeth - beth yw hwn - sut i'w atal 48 48 

Sut i ddelio gyda phwysau gan gyfoedion 69 48 

Cyfreithiau eraill ar-lein 47 46 

Seiberfwlio (gan gynnwys trolio) 83 44 

Ymddygiad cyfrifol ar-lein 80 44 

Lawrlwytho (meddalwedd, cerddoriaeth neu 
ffilmiau gyda hawlfraint) 

47 43 

Hawlfraint a delweddau/ fideos/ cerddoriaeth 51 43 

Rheoli eich preifatrwydd a'ch data ar-lein 68 43 

Cyswllt amhriodol gan eraill ar-lein 63 43 

Rhwydweithiau cymdeithasol a'ch enw da ar-
lein 

67 40 

Llen-ladrad (copïo rhywbeth yr ydych chi wedi 
dod o hyd iddo ar y Rhyngrwyd) 

49 40 

Anfon delweddau cignoeth/ noeth ohonoch chi 
neu'ch ffrindiau (anfon negeseuon testun 
rhywiol) 

59 38 

O C29,30,31.  Sylfaen:  yr holl blant;  N=2081. 

Ar gyfer bron pob pwnc, mae'n drawiadol gweld bod 

dros 40% o blant yn nodi y byddent yn dymuno cael 

rhagor o wersi.  Mae hyn er gwaethaf y ffaith, ar gyfer 

rhai o'r pynciau, bod dros 60% yn dweud eu bod yn 

cael gwersi.  Mae hyn yn awgrymu nad yw'r gwersi 

presennol yn bodloni'r anghenion efallai.  Ar sail y 

gwersi y gofynnwyd amdanynt, y pynciau y mae'n 

ymddangos y mae gan y rhan fwyaf o blant 

ddiddordeb ynddynt yw materion e-ddiogelwch fel 

dwyn hunaniaeth;  feirysau;  cyfreithiau ar-lein;  a 

sut i ddelio gyda phwysau gan gyfoedion.  Yn ogystal, 

roeddent yn dymuno cael rhagor o wersi wedi'u seilio 

ar drafodaethau a fyddai'n eu cynnwys nhw, mwy o 

straeon a mwy o sesiynau 'sut i' ymarferol, mewn 

perthynas â rheoli gosodiadau preifatrwydd ar y 

platfformau y maent yn eu defnyddio. 

6.6 BYOD A'R DDARPARIAETH DECHNOLEG 

Y BYDDAI PLANT YN EI DYMUNO. 

Mae Tabl 6.6 yn cyflwyno ein canfyddiadau ynghylch 

safbwyntiau plant am y ddarpariaeth technoleg 

ddigidol a Rhyngrwyd y byddent yn dymuno'i chael yn 

yr ysgol, a pha arweiniad. 

Tabl 6.6 Safbwyntiau plant am y ddarpariaeth technoleg 

ddigidol a Rhyngrwyd y byddent yn dymuno'i chael yn yr 

ysgol, a pha arweiniad 

% a Ddywedodd y byddent yn dymuno cael: 

R
y
d
w

 i
'n

 

c
y
tu

n
o
 

R
y
d
w

 i
'n

 

a
n
g
h
y
tu

n
o
 

D
y
d
w

 i
 d

d
im

 

y
n
 g

w
y
b
o
d
 

Hoffwn i'm hysgol ganiatáu i mi ddefnyddio fy 
nyfais fy hun (e.e.  ffôn clyfar/ llechen) yn ystod 
gwersi 

86 7 7 
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Byddwn yn hoffi pe byddai gan fy ysgol wifi da y 
mae modd i mi ei ddefnyddio gyda fy nyfais fy 
hun 

86 8 6 

Byddwn yn hoffi pe bai modd i'm hathrawon 
wneud defnydd gwell o dechnoleg a'r Rhyngrwyd 
er mwyn gwneud y gwersi yn fwy diddorol 

83 8 9 

Byddwn yn hoffi pe bai gan fy ysgol dechnoleg 
well (e.e.  cyfrifiaduron/ llechi mwy cyflym) ar 
gyfer gwersi 

82 9 9 

Byddwn yn hoffi pe bai fy ysgol yn darparu llechi 
i ni gyd, y gallem eu defnyddio yn ystod gwersi 

82 9 9 

Byddwn yn hoffi pe bai modd i'm hysgol 
ddarparu canllawiau gwell am yr hyn y mae 
modd i mi ei ddefnyddio a'r hyn nad oes modd i 
mi ei ddefnyddio yn ystod gwersi ac yn yr ysgol 

55 30 16 

C33:  Darllenwch y datganiadau ym mhob rhes isod, a dewiswch os ydych 

yn 'cytuno', yn 'anghytuno' neu 'ddim yn gwybod'.  Sylfaen:  Yr holl blant;  

N=2081. 

Nid yw'n peri syndod bod dros 80% o ddisgyblion wedi 

dweud y byddent yn dymuno cael technoleg well 

mewn ysgolion a Wi-Fi y byddai modd iddynt ei 

ddefnyddio gyda'u dyfeisiau.  Mae'n peri mwy o 

syndod bod nifer fawr (86%) yn dymuno cael yr hawl 

i ddefnyddio'u dyfeisiau eu hunain yn ystod gwersi. 

Gwnaeth ein cyfweliadau ansoddol roi dirnadaeth i ni 

ynghylch sut y byddent yn dymuno defnyddio'r 

dyfeisiau hyn: 

Mary:  “Byddwn yn dymuno defnyddio fy ffôn er mwyn 

chwilio am atebion a gwrando ar gerddoriaeth.  

Byddaf yn tueddu i fwrw ymlaen gyda fy ngwaith yn 

fwy pan fyddaf yn gwrando ar gerddoriaeth gan na 

fydd unrhyw beth arall yn tynnu fy sylw...dyna ni i 

ddweud y gwir” 

Roedd y rhesymau eraill y cyfeiriwyd atynt yn cynnwys 

cymryd nodiadau (testun a llais), tynnu lluniau o waith 

cartref i'w gwblhau, a chreu nodiadau atgoffa. 

Yn ogystal, roedd y cyfweliadau ansoddol wedi dangos 

i ni bod plant yn sensitif i'r sialensiau y mae ysgolion 

yn eu hwynebu wrth ganiatáu iddynt i ddefnyddio eu 

dyfeisiau eu hunain mewn ysgolion (y cyfeirir ato fel 

polisi 'Dod â'ch Dyfais Eich Hun – BYOD).  Gwnaethant 

ddangos lefel o aeddfedrwydd wrth drafod 

manteision ac anfanteision cael yr hawl i ddefnyddio'u 

dyfeisiau eu hunain mewn ysgolion. 

Jay:  “Credaf y byddai pobl heb ffonau yn teimlo fel pe 

baent yn cael eu gadael allan.” 

 Pe byddai ffonau yn cael eu defnyddio'n rheolaidd yn 

ystod gwersi, roedd un cyfranogydd, Dylan, yn teimlo 

y byddai angen i'r mynediad gael ei reoli, neu byddai 

plant yn mynd i chwarae gemau ar-lein yn hytrach nag 

ymgysylltu gyda'r wers: 

“Gallech fod ar rywbeth fel Google, a thrwy wneud un 

clic, gallech fod ar rywbeth arall.....yn fy marn i, 

byddai'n eich rhwystro ac yn tynnu eich sylw.” 

Mynegwyd safbwyntiau i'r gwrthwyneb gan eraill, a 

oedd yn ffafrio cael y cyfrifoldeb dros reoli eu 

dyfeisiau eu hunain yn lle hynny. 

Mary:  “Yn fy marn i, pe byddem yn cael yr hawl i 

ddefnyddio ein ffonau yn y dosbarth, byddai llai o bobl 

arnynt gan eich bod wastad arnynt mewn ffordd 

ddirgel...os byddant ar eich desg, rydych yn brysur yn 

gwneud yn siŵr nad yw'ch athro yn edrych.  Credaf y 

dylem ddysgu ymdopi…” 

Dywedodd 82% o'r plant eu bod yn dymuno i'w 

hysgolion ddarparu llechi iddynt y byddai modd 

iddynt eu defnyddio yn ystod gwersi.  Cadarnhawyd 

hyn yn ystod ein cyfweliadau ansoddol. 

Emma, “Byddwn yn gofidio am rywun yn dwyn fy iPad 

pe byddwn yn dod ag ef i'r ysgol.  Byddai'n dda pe bai 

modd i'r ysgol ddarparu iPads – byddent yn well na 

system gyfrifiadurol yr ysgol, sy'n wael iawn... mae 

modd i ni gael apiau addysgol ar gyfer yr iPad hefyd.” 

Melissa:  "Mae defnyddio iPads yn well, mae 

defnyddio llyfr a phen yn ddiflas, ac nid oes modd i chi 

gael cymaint o wybodaeth...Felly gallech sicrhau bod 

yr hyn y byddwch yn ei ysgrifennu yn fwy diddorol... yn 

fy marn i, byddwch yn dysgu mwy os oes modd i chi 

gael eich pethau eich hun."    

Esboniodd disgybl arall, Rhodri, pe byddai ef yn cael yr 

hawl i fynd â llechen i mewn i'r ysgol: 

“Byddai'n helpu oherwydd y byddai modd i mi wneud 

fy ngwaith cartref yn syth.” 

Mae'r canfyddiadau o Dabl 6.6 yn dangos bod 83% o 

ddisgyblion yn dymuno gweld eu hathrawon yn 

gwneud defnydd gwell o dechnoleg a'r Rhyngrwyd er 

mwyn gwneud y gwersi yn fwy diddorol. 

Mae'n drawiadol hefyd bod dros 55% yn dymuno cael 

canllawiau gwell gan ysgolion ynghylch yr hyn y mae 

modd iddynt ei ddefnyddio yn ystod gwersi ac yn yr 

ysgol, a'r hyn nad oes modd iddynt ei ddefnyddio.  

Mae hyn yn cyd-fynd gyda'n canfyddiadau o'r 

cyfweliadau ansoddol, lle'r amlygodd y plant 

anghysondebau o ran yr hyn y mae athrawon yn ei 

ganiatáu mewn dosbarthiadau, sy'n gysylltiedig gyda 

thechnoleg (Adran 6.1). 
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Cyfeiriodd rhai plant at newidiadau a wnaethpwyd i'r 

reolau yn eu hysgol yn ddiweddar hefyd, nad oeddent 

yn caniatáu i unrhyw athrawon ganiatáu i unrhyw un 

ohonynt ddefnyddio'u dyfeisiau personol yn yr ysgol.  

Barnwyd bod hyn yn annheg. 

6.7 RHYNGWEITHIO GYDAG ATHRAWON Y 

TU ALLAN I'R YSGOL 

Yn gyffredinol, mae platfformau cyfryngau 

cymdeithasol yn cael eu defnyddio fwyfwy er mwyn 

ymgysylltu cynulleidfaoedd.  O ystyried y cefndir hwn 

a'r duedd gymharol ddiweddar a welwyd lle y mae 

athrawon ysgol yn dechrau defnyddio sianelau 

cyfryngau cymdeithasol fel Twitter er mwyn 

ymgysylltu gyda'u disgyblion, roeddem yn dymuno 

deall barn plant am hyn, a'r ffordd orau iddynt 

ymgysylltu ac i gael cymorth y tu allan i'r ysgol. 

Fel y soniwyd yn Adran 6.1, mae rhai ysgolion eisoes 

yn darparu Rhith-Amgylcheddau Dysgu (VLEs) ar gyfer 

eu disgyblion, y mae modd iddynt fewngofnodi iddynt 

o'u cartref.  O'r cyfweliadau, dywedodd plant bod y 

VLEs hyn yn caniatáu negeseua weithiau hefyd, a bod 

ysgolion yn darparu gwasanaeth e-bost yr ysgol 

weithiau, er mwyn galluogi disgyblion i gysylltu ag 

athrawon.  Fodd bynnag, nid oedd yn ymddangos bod 

'anfon negeseuon e-bost at athrawon' yn arfer 

cyffredin ymhlith y plant y gwnaethom eu cyfweld.  

Dim ond nifer fach wnaeth ddweud eu bod wedi 

gwneud hyn. 

Wrth drafod platfformau cyfryngau cymdeithasol fel 

dewisiadau amgen i sianelau er mwyn rhyngweithio 

gydag athrawon, mynegwyd pryder gan nifer o blant 

ynghylch y posibilrwydd y gallai  hyn arwain at 

ymyrryd ar breifatrwydd rhywun.  Yn eu meddwl 

nhw, roedd yn ymddangos bod cael terfynau priodol 

gyda'u hathrawon o'r pwys mwyaf, gan bod sawl un 

wedi cyfeirio at y ffaith (mewn ffordd eithaf gyfiawn) 

nad oedd gan athrawon yr hawl i'w hychwanegu fel 

ffrindiau, na rhyngweithio gyda nhw ar gyfryngau 

cymdeithasol fel Twitter neu Facebook – er gwaethaf 

y ffaith bod gan yr ysgolion gyfrifon cyfryngau 

cymdeithasol ar y platfformau hyn. 

Clara:  “Mae modd i chi gysylltu ag athrawon trwy 

gyfrwng cyfrif e-bost a Twitter yr ysgol.  Os byddai 

mwy o ffyrdd, byddai hynny'n ormod.  Gallai fod 

ychydig yn lletchwith neu'n rhyfedd i gael 

rhyngweithio ar y fath lefel y tu allan i oriau ysgol.” 

 I'r plant hyn, mae'n amlwg bod platfformau 

cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cyfathrebu personol 

ac nad eu diben yw ymgysylltu mewn sgyrsiau ddwy 

ffordd gydag athrawon.  Ceir darluniad eglur rhwng 

yr ysgol a 'mannau' cymdeithasol o ran y gwahanol 

sianelau cyfathrebu.  Roedd nifer fach o blant yn 

teimlo y gallai platfformau fel Twitter neu dudalen 

Facebook fod yn ddefnyddiol, ar yr amod bod 

terfynau priodol yn cael eu cynnal.  Nid oeddent yn 

dymuno gweld athrawon yn tresmasu ar eu 'mannau 

preifat'.  Yn gyffredinol, roedd y cyfranogwyr yn 

ystyried bod e-bost yn offeryn swyddogaethol (a 

ddefnyddir er mwyn cofrestru ar gyfer gwasanaethau 

ar-lein).  Fodd bynnag, wrth gysylltu ag athrawon, 

roedd yn ymddangos mai e-bost yw'r dull cyfathrebu 

sy'n cael ei ffafrio o hyd. 

Er enghraifft, esboniodd un cyfranogydd, Nina, y 

byddai hi'n dymuno rhyngweithio gydag athrawon y 

tu allan i oriau ysgol, ond dim ond os yw'n fater 

pwysig: 

Nina:  "Pan fyddwch yn cyrraedd gartref, eich amser 

chi yw hwnnw, eich amser personol, nid amser yr 

ysgol.”   

Aeth Nina ymlaen i amlygu y byddai'n cysylltu â'r 

athro os byddai angen help arni, ac mai e-bost fyddai 

ei dewis cyntaf. 

Nina:  “Byddai defnyddio BBM neu gyfleuster sgwrsio 

grŵp arall (gydag athrawon) yn ddiflas oherwydd pan 

fyddech ar eich ffôn, byddech yn gweld yr holl 

negeseuon, ac nid ydych yn dymuno cymysgu eich 

bywyd personol a'ch bywyd ysgol... dyna'r rheswm 

pam nad oes gennyf i Edmodo ar fy ffôn, fy ffôn i yw fy 

un i.”   Nick:  “Nid ydw i fyth wedi anfon neges e-bost 

at athro am waith cartref.  Mae'n siŵr y byddwn yn ei 

wneud drwy'r amser os byddai'n beth fwy 

cyffredin...nid ydw i'n gwybod cyfeiriadau e-bost yr 

holl athrawon....Rhaid i chi gael cyfrif e-bost yn yr 

ysgol ond i ddweud y gwir, nid oes nifer o bobl yn ei 

ddefnyddio.”    

Pan ofynnwyd a oedd hi erioed wedi anfon e-bost at 

athro, esboniodd cyfranogydd arall, Trudy, y byddai'n 

well ganddi gysylltu â nhw gan ddefnyddio 

platfformau cymdeithasol: 

“Gallwch chi anfon neges e-bost, ond nid yw'n 

gweithio yn fy marn i.  Mae'n dda gallu cael gafael 

arnynt os na allwch chi wneud eich gwaith.  Byddai'n 

well ar Facebook neu Twitter”. 

Mewn enghraifft arall a oedd yn ystyried cyfryngau 
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cymdeithasol, bu Mary yn sôn am athro Saesneg y 

mae ganddi gyfrif Twitter: 

“Ydy, mae'n beth da yn fy marn i oherwydd y bydd 

llawer mwy o bobl yn ei weld ac yn credu bod 'yr 

athrawon yn fy mhoeni i wneud gwaith cartref'.  Rydw 

i'n cofio hi'n dweud ar Twitter 'cofiwch fod gennych 

chi brawf yfory,' ac yna cofiais amdano”. 

Fodd bynnag, nid oedd disgyblion eraill yn hoff o'r 

ffordd hon o ryngweithio. 

Joe:  “Ni fyddwn yn gofyn iddynt am help.  Byddwn yn 

gofyn i un o'm ffrindiau am help.” 
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7 SGILIAU DIGIDOL, 

LLYTHRENNEDD A RHWYSTRAU 

Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar y canfyddiadau 

sy'n ymwneud gyda llythrennedd a sgiliau digidol 

plant, a'r rhwystrau sy'n eu hatal rhag cyfranogi'n 

llawn ar-lein.  Rhannwyd yr adran yn is-adrannau sy'n 

ymwneud â llythrennedd digidol;  hunan-

effeithiolrwydd/hyder (y byddwn yn eu cymharu 

ymhellach yn ôl rhyw a defnydd misol/defnydd llai 

aml na bob mis o ffôn clyfar neu lechen);  

meddiannu'r dechnoleg;  a'r rhwystrau a wynebir. 

O'n cyfweliadau, gwnaethom weld plant yn dangos 

ystod amrywiol o sgiliau a oedd yn caniatáu iddynt i 

gyflawni ystod o weithgareddau.  Roedd yn 

ymddangos bod gweithgareddau fel chwarae gemau 

ar-lein gyda ffrindiau, defnyddio platfformau 

rhwydweithio cymdeithasol er mwyn cymdeithasu a 

rhannu profiadau, a throi at adloniant yn bwysig i'r 

plant er mwyn iddynt gael ymdeimlad o berthyn.  Yn 

ogystal, roedd modd i'r plant y gwnaethom eu cyfweld 

rannu rhinweddau'r gwahanol blatfformau 

cymdeithasol ar sail eu profiadau eu hunain, ac mewn 

rhai achosion, gwnaethant ddewis pa rai y byddent yn 

eu defnyddio er mwyn ymgysylltu gyda chymheiriaid, 

ffrindiau a theulu. 

Yn gyffredinol, dangosodd y plant a gyfwelwyd 

lythrennedd cymdeithasol/emosiynol da, gan ddangos 

dealltwriaeth dda o risg ar-lein.  Mae'n ymddangos eu 

bod wedi datblygu amrediad o strategaethau er mwyn 

sicrhau eu bod yn ddiogel ar-lein.  Ar gyfer y grŵp 

oedran hwn, roedd yn ymddangos bod cymorth gan 

rieni ac aelodau'r teulu yn bwysig iawn hefyd. 

Fodd bynnag, roedd bylchau hefyd.  Er bod nifer 

ohonynt yn archwilwyr hyderus, ac yn fodlon rhoi 

cynnig ar blatfformau newydd (yr oeddent yn aml yn 

cael eu hargymell gan eu ffrindiau), nid oedd pob un 

ohonynt yn gwybod sut i'w defnyddio, neu nid 

oeddent yn cael caniatâd i'w defnyddio: 

Esboniodd un cyfranogydd, Jay, nad oedd yn “deall 

Snapchat”  Roedd yn well ganddo ef ddefnyddio Kik.  

Gan sôn am Twitter, dywedodd: 

 “Nid ydw i'n bwriadu ymwneud â hwnnw....nid wyf yn 

ei ddeall yn gyffredinol (Twitter).” 

Yn yr un modd, roedd profiadau ym maes creu sianel 

YouTube yn amrywio, ac roedd o leiaf un defnyddiwr 

YouTube profiadol iawn.  Er bod nifer yn creu ac yn 

rhannu cynnwys gan ddefnyddio apiau hawdd-i'w-

defnyddio fel VideoStar, a phlatfformau fel Facebook, 

Snapchat, Instagram ac YouTube – nid oedd hyn o 

reidrwydd yn cynnwys y sgiliau mwyaf cymhleth, nac 

yn arwain at ysbrydoliaeth i feithrin sgiliau newydd.  

Fodd bynnag, mae plant sy'n cyfranogi ar-lein yn 

sicrhau llythrennedd ynghylch yr amgylchedd 

cyfryngau newydd, gan helpu i greu'r normau yn yr 

amgylchedd hwnnw, felly mae'r profiadau hyn yn 

hanfodol. 

Roedd gemau fel Minecraft, yr oeddent yn boblogaidd 

ymhlith nifer o'r plant y gwnaethom eu cyfweld, yn 

caniatáu i blant feithrin nifer o sgiliau creadigol a 

thechnegol – fodd bynnag, mae'n ymddangos bod 

addysg y brif ffrwd gam ar ei hôl hi wrth ymgysylltu 

disgyblion yn yr un ffordd, neu wrth 'fanteisio ar y 

sgiliau a'r cymwyseddau hyn” at ddiben addysgol mwy 

ffurfiol. 

Mae'n ymddangos bod diffyg cyswllt rhwng yr hyn y 

mae plant yn ei fwynhau (sy'n cynnwys defnyddio'r 

Rhyngrwyd a thechnolegau digidol) y tu allan i'r ysgol, 

a'u defnydd o'r Rhyngrwyd a thechnolegau digidol yn 

eu haddysg ffurfiol.  Mewn gweithgareddau sy'n 

gysylltiedig â'r ysgol, mae'n ymddangos eu bod yn llai 

creadigol ac mae'n ymddangos eu bod yn defnyddio 

ystod sy'n fwy cul o wefannau er mwyn gwneud 

gwaith cartref a chael help, gan gopïo a gludo 

cynnwys o'r Rhyngrwyd ar gyfer gwaith cartref 

safonol.  Er bod nifer ohonynt yn ymwybodol o'r 

agweddau cymdeithasol sy'n ymwneud â defnyddio 

technoleg, roedd yn amlwg nad ydynt yn cael eu 

herio yn eu haddysg i ddatblygu amrediad llawn o 

sgiliau technegol, creadigol, cymdeithasol ac sy'n 

hanfodol mewn perthynas â gwybodaeth. 

Nid oedd rhai yn deall sut y mae chwilotwyr yn 

gweithio na sut i ddefnyddio gosodiadau preifatrwydd 

ar blatfformau rhwydweithio cymdeithasol – er 

gwaethaf y ffaith bod nifer yn honni eu bod yn 

gwybod sut i wneud yr olaf o'r rhain. 

Er enghraifft, roedd un person ifanc, Ryan, yn dangos 

dealltwriaeth dechnegol gymharol dda o 

rwydweithiau'r Rhyngrwyd (er bod hynny gyda rhai 

rhifau anghywir), gan ei esbonio fel hyn: 

“Gwahanol ddefnyddwyr...defnyddwyr yn troi at 

wefannau 10,000 o gyfrifiaduron yn y DU...'4 biliwn o 

ddefnyddwyr ar draws y byd yn manteisio ar e-

bost/rhwydwaith cymdeithasol'...rhwydwaith enfawr 

o bopeth sy'n digwydd...gwe pryf cop sy'n tyfu ac yn 

tyfu.” 
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Er hyn, nid oedd Ryan yn sylweddoli bod modd dweud 

pa gyfrifon ar blatfformau cymdeithasol sy'n gyfrifon 

safonol (wedi'u dilysu) enwogion go iawn: 

 "Rydw i'n credu taw rhai ffug ydynt, gallai unrhyw un 

fynd arno a dweud mai Justin Bieber ydynt.” 

Roedd eraill a oedd yn tanysgrifio i'r tudalennau hyn 

gan enwogion yn manteisio ar gyfleoedd i ddarganfod 

pa rai oedd y cyfrifon wedi'u dilysu a pha rai oedd yn 

dudalennau i gefnogwyr yn unig. 

Roedd rhai yn dangos dealltwriaeth fanwl o'r 

gwahanol gymunedau ar-lein: 

Clara:  “Rydw i'n tueddu i osgoi atebion Wiki neu 

atebion Yahoo a gwahanol fathau o rai, gan mai pobl 

sy'n ateb cwestiynau, ac efallai nad yw eu 

gwybodaeth nhw yn hollol wir.” 

Unwaith eto, sgiliau yw'r rhain y bydd plant yn eu 

meithrin trwy archwilio, gan ddefnyddio, ac weithiau, 

gan gyfranogi yn y cymunedau ar-lein hyn. Gwnaeth y 

cyfweliadau ddangos i ni ei bod yn ymddangos bod 

plant sy'n cyflawni mwy o weithgareddau ar-lein yn 

meddu ar sgiliau gwell o ran y rhai sy'n hanfodol 

mewn perthynas â gwybodaeth – deall yn well am 

nodweddion a chyd-destunau amrywiol gwahanol 

blatfformau cymdeithasol, na'r rhai nad ydynt yn eu 

defnyddio. 

Nid oedd gan nifer fach sgiliau gweithredol penodol: 

Thomas:  "Nid ydw i'n gwybod sut i ddileu fy 

nghyfrifon (ar rwydweithiau cymdeithasol)." 

Nid oedd nifer ohonynt yn ymwybodol o'r sawl sy'n 

berchen ar wefannau.  Roedd un cyfranogydd, 

Thomas, yn credu bod gwefannau y gellir ymddiried 

arnynt ar y Rhyngrwyd yn: 

"Cael eu darparu gan y llywodraeth ac yn cael eu 

dilysu gan lofnod y llywodraeth”  

Nid oedd eraill yn gwybod sut y mae chwilotwyr yn 

gweithio, gan gredu y byddai'r cynnwys o un platfform 

yn hygyrch ar Google yn syth: 

Trudy:  “… gan bod Facebook yn rhoi lluniau ohonoch 

ar Google.” 

Yn yr un modd, nid oedd rhai yn gallu cofio eu 

manylion mewngofnodi i rwydweithiau cymdeithasol, 

felly gwnaethant ddweud y byddent yn cofrestru ar 

gyfer y cyfrif eto. Ar y llaw arall, roedd rhai 

cyfranogwyr yn gwybod sut i'w hadfer yn gywir:  

Clara:  “Mae modd i chi bwyso botwm a gofyn am 

gyfrinair newydd.” 

7.1 LLYTHRENNEDD DIGIDOL 

Yn yr is-adran hon, rydym yn cyflwyno ein 

canfyddiadau meintiol ynghylch llythrennedd digidol 

plant.  Rydym yn gwybod o waith ymchwil arall, yn 

groes i'r syniad bod plant yn 'frodorion digidol', nad 

yw plant yn sicrhau llythrennedd digidol mewn ffordd 

awtomatig (Helsper and Eynon, 2009).  Rydym yn 

gwybod hefyd o Adran 3.6 bod gweithgareddau plant 

yn gysylltiedig gyda'r math o fynediad ar-lein sydd 

ganddynt a bod plant sy'n defnyddio ffonau clyfar a 

llechi bob dydd yn fwy tebygol na'r rhai nad ydynt yn 

eu defnyddio i gyflawni'r holl weithgareddau a restrir. 

Yn ein prosiect ymchwil, roeddem yn dymuno 

archwilio llythrennedd digidol plant gan ddefnyddio tri 

dangosydd: 

• amrediad y gweithgareddau y mae plant yn 
cyfranogi ynddynt 

• eu gallu hunan-gofnodedig gyda rhestr 
benodol o sgiliau 

• eu hunan-effeithiolrwydd (hyder hunan-
gofnodedig ar-lein) 

Mae Adran 3 eisoes wedi rhoi sylw i weithgareddau 

plant.  Rydym yn gwybod, o blith y 23 o 

weithgareddau a fesurwyd, bod plant yn adrodd eu 

bod yn cyflawni 6.9 o weithgareddau yn ddyddiol ar 

gyfartaledd.  Yn fisol, mae plant yn adrodd eu bod yn 

cyflawni 16.6 o weithgareddau. 

Yn yr is-adrannau canlynol, byddwn yn archwilio 

hunan-effeithiolrwydd a sgiliau hunan-gofnodedig 

plant.  Yn ogystal, byddwn yn cymharu'r sgiliau hunan-

gofnodedig hyn gyda'r rhai sy'n defnyddio ffonau 

clyfar a llechi o leiaf bob mis, a'r rhai sy'n eu 

defnyddio yn llai aml na hynny. 

Mae Tabl 7.1a-c yn darparu data ar draws amrediad o 

21 o sgiliau a ymchwiliwyd yn ein holiadur, a byddwn 

yn cymharu'r rhain yn ôl rhyw a defnydd misol/diffyg 

defnydd o ffôn clyfar neu lechen. 

Mae Tabl 7.1a yn amlygu ein canfyddiadau ynghylch 

sgiliau hunan-gofnodedig plant sy'n ymwneud gyda 

defnydd o'r Rhyngrwyd a dealltwriaeth feirniadol.  
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Tabl 7.1a  Cymhariaeth o sgiliau hunan-gofnodedig sy'n 

ymwneud gyda defnydd o'r Rhyngrwyd a dealltwriaeth 

feirniadol, yn ôl rhyw a defnydd misol/ diffyg defnydd o 

ffôn clyfar neu lechen 
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Sgiliau sy'n gysylltiedig gyda defnyddio'r Rhyngrwyd a dealltwriaeth 

feirniadol 

Cysylltu gyda rhwydwaith 
Wi-Fi 

98 99 98 95 98 

Lawrlwytho a gosod rhaglen 
ar gyfrifiadur/ gliniadur 

86 75 80 78 80 

Creu nod tudalen ar gyfer 
gwefan/ ei storio yn eich 
Ffefrynnau 

82 81 81 82 81 

Darganfod pa negeseuon 
sy'n  negeseuon sgiâm/ 
post sothach 

73 67 70 68 70 

Lawrlwytho a defnyddio ap 99 99 99 95 99 

Cymryd ciplun ar ddyfais 
symudol 

92 96 95 76 94 

Sefydlu grŵp ar-lein ar gyfer 
negeseua (ee  ar BBM, 
Whatsapp, Kik, iMessenger) 

84 93 90 64 88 

Cymharu gwefannau er 
mwyn penderfynu a yw 
gwybodaeth yn wir 

71 69 71 61 70 

Darganfod gwybodaeth am 
sut i ddefnyddio'r 
Rhyngrwyd yn ddiogel 

84 83 84 82 84 

Siopa ar-lein 88 96 93 86 92 

Ar sail ymatebion ydw ar gyfer C8a,b,c,f;C9a,d,e;C10,c,d,e:   Pa rai o'r 

pethau hyn yr ydych chi'n gwybod sut i'w gwneud?  Dywedwch ydw/nac 

ydw/ddim yn siŵr beth mae hyn yn ei olygu.  Sylfaen:  Yr holl blant;  

N=2081. 

O Dabl 7.1a, mae modd i ni weld bod bechgyn ar y 

blaen i ferched o ran rhai sgiliau technegol ac sy'n 

hanfodol mewn perthynas â gwybodaeth hunan-

gofnodedig fel gosod rhaglenni (86% o'i gymharu â 

75%) a darganfod pa negeseuon sy'n negeseuon 

sgiâm/sothach (73% o'i gymharu â 67%).  Mae 

merched ar y blaen i fechgyn o ran eu gallu i 'sefydlu 

grŵp ar-lein ar gyfer negeseua' (93% o'i gymharu ag 

84%), ‘cymryd ciplun’ (96% o'i gymharu â 92%) a siopa 

ar-lein (96% o'i gymharu ag 88%).  Mae'r sgiliau olaf 

hyn yn gysylltiedig gyda defnyddio rhwydweithiau 

cymdeithasol a phlatfformau negeseua, y maent yn 

cael eu defnyddio yn fwy gan ferched na bechgyn, 

felly nid yw'r canlyniadau yn peri syndod.  Mewn 

sgiliau hunan-gofnodedig eraill, mae'n ymddangos 

bod y sefyllfa yn fwy cyfartal rhwng bechgyn a 

merched. 

Ar y cyfan, mae'r rhan fwyaf o blant (o leiaf 70%) yn 

adrodd eu bod yn meddu ar sgiliau (fel y rhestrir 

uchod) sy'n ymwneud gyda defnyddio'r Rhyngrwyd a 

dealltwriaeth feirniadol. 

Wrth gymharu plant sy'n defnyddio ffôn clyfar/llechen 

o leiaf unwaith y mis, gyda'r rhai y maent yn eu 

defnyddio lai nag unwaith y mis, mae'n ymddangos 

bod y prif wahaniaethau yn ymwneud â'r sgiliau 

hunan-gofnodedig canlynol:  'gallu tynnu ciplun ar 

ddyfais symudol’ -(95% o'i gymharu â 76% ac nid yw'n 

peri syndod bod y ffigurau hyn yn uwch mewn 

grwpiau sy'n defnyddio dyfais symudol yn fwy aml), 

'creu grŵp ar-lein ar gyfer negeseua' - (90% o'i 

gymharu â 64%), siopa ar-lein (93% o'i gymharu ag 

86%), a ‘chymharu gwefannau er mwyn penderfynu a 

yw'r wybodaeth yn wir (71% o'i gymharu â 61%). 

Mae'n werth nodi'r canfyddiad olaf gan ei fod yn 

amlygu'r ffaith bod defnyddio ffonau clyfar/llechi yn 

gysylltiedig gyda meddu ar sgiliau sy'n hanfodol 

mewn perthynas â gwybodaeth. 

Mae Tabl 7.1b yn amlygu ein canfyddiadau ynghylch 

sgiliau technegol hunan-gofnodedig plant mewn 

perthynas â phreifatrwydd a diogelwch ar-lein. 

Tabl 7.1b Cymhariaeth o sgiliau technegol hunan-

gofnodedig sy'n gysylltiedig gyda phreifatrwydd a 

diogelwch ar-lein, yn ôl rhyw a defnydd misol/diffyg 

defnydd o ffôn clyfar neu lechen  
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Sgiliau technegol sy'n gysylltiedig gyda phreifatrwydd a diogelwch 

cyffredinol ar-lein 

Atal hysbysebion/ 
hysbysebion naid 
digroeso 

64 50 57 53 57 

Goresgyn mesurau rheoli 
a wnaethpwyd gan rieni 

55 41 48 39 48 

Defnyddio gweinydd 
dirprwyol 

29 13 21 21 21 

Creu cyfrinair ar lechen 
symudol neu ffôn clyfar  

97 99 99 88 98 

Addasu gosodiadau 
lleoliad ar lechen symudol 
neu ffôn clyfar  

87 87 88 70 87 

Newid dewisiadau hidlo 
wrth ddefnyddio'r 
Rhyngrwyd (e.e. YouTube 
neu Safe Search Google) 

72 51 62 54 62 

Dileu cofnod o'r 
gwefannau yr ydych wedi 
troi atynt ar y Rhyngrwyd 

86 83 85 73 84 

Ar sail ymatebion ydw ar gyfer C8e,g,h;C9b,c;C10a,b:   Pa rai o'r pethau 

hyn yr ydych chi'n gwybod sut i'w gwneud?  Dywedwch ydw/nac 

ydw/ddim yn siŵr beth mae hyn yn ei olygu.  Sylfaen:  Yr holl blant;  

N=2081. 
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Ychydig iawn o wahaniaeth a welir yng nghanrannau 

bechgyn a merched sy'n adrodd am sgiliau fel 'newid 

gosodiadau lleoliad ar lechi symudol/ffonau clyfar', a 

'chreu cyfrinair ar lechen symudol neu ffôn clyfar'.  

Fodd bynnag, mae bechgyn yn arwain merched ar 

gyfer sgiliau hunan-gofnodedig atal hysbysebion 

digroeso (64% o'i gymharu â 50%), goresgyn mesurau 

rheoli a wnaethpwyd gan rieni (55% o'i gymharu â 

41%), defnyddio gweinydd dirprwyol (29% o'i 

gymharu ag 13%), a newid dewisiadau hidlo wrth 

ddefnyddio'r Rhyngrwyd (e.e.  ar YouTube)- 72% o'i 

gymharu â 51%. 

Yn gyffredinol, mae'r rhan fwyaf o blant yn dweud 

eu bod yn meddu ar y sgiliau technegol sy'n 

ymwneud gyda 'chreu cyfrinair ar ffôn clyfar neu 

lechen' (98%), 'newid gosodiadau lleoliad ar ffôn 

clyfar neu lechen' (87%) a dileu cofnodion o'r 

gwefannau yr oeddent wedi troi atynt (84%).  Mae 

llai yn dweud eu bod yn fedrus wrth atal hysbysebion 

digroeso (57%), neu oresgyn mesurau rheoli a 

wnaethpwyd gan rieni (48%). 

Wrth gymharu plant sy'n defnyddio ffôn clyfar/llechen 

o leiaf unwaith y mis, a'r rhai sy'n eu defnyddio yn llai 

aml nag unwaith y mis, nid yw'n peri syndod bod plant 

sy'n defnyddio ffôn clyfar/llechen o leiaf unwaith y 

mis yn adrodd eu bod yn meddu ar y sgiliau sy'n 

ymwneud mewn ffordd uniongyrchol gyda 

defnyddio'r dyfeisiau hyn. Mae'n werth nodi, fodd 

bynnag, bod mwy ohonynt yn honni eu bod yn 

meddu ar y sgiliau canlynol: 'goresgyn mesurau rheoli 

a wnaethpwyd gan rieni' (48% o'i gymharu â 39%);  

'newid dewisiadau hidlo wrth ddefnyddio'r 

Rhyngrwyd e.e.  ar YouTube (62% o'i gymharu â 54%) 

a dileu cofnodion o wefannau yr oeddent wedi troi 

atynt (85% o'i gymharu â 73%).  Mae hyn yn awgrymu 

eu bod yn fwy hyderus yn fras na phlant na fyddant 

yn defnyddio'r dyfeisiau hynny yn aml. 

Mae Tabl 7.1c yn amlygu ein canfyddiadau am sgiliau 

technegol hunan-gofnodedig plant sy'n ymwneud 

gyda rheoli preifatrwydd a diogelwch ar blatfformau 

rhwydweithio cymdeithasol. 

O Dabl 7.1c, mae modd i ni weld nad oes fawr iawn o 

wahaniaeth rhwng canran y bechgyn a'r merched sy'n 

adrodd eu bod yn meddu ar y sgiliau hyn.  Yn 

gyffredinol, mae'n galonogol gweld bod o leiaf 87% o 

blant yn dweud eu bod yn gwybod sut i adrodd am 

rywun ar wefan rhwydweithio cymdeithasol, mae 91% 

yn dweud eu bod yn gallu 'newid gosodiadau 

preifatrwydd ar broffil rhwydweithio cymdeithasol', 

mae 92% yn dweud eu bod yn gallu 'atal rhywun nad 

ydynt yn dymuno cael cyswllt gyda nhw' ac mae 93% 

yn gwybod sut i 'allgofnodi o gyfrifon rhwydweithio 

cymdeithasol'. 

Tabl 7.1c  Cymhariaeth sgiliau technegol sy'n ymwneud 

gyda rheoli preifatrwydd a diogelwch ar blatfformau 

rhwydweithio cymdeithasol, yn ôl rhyw a defnydd misol/ 

dim defnydd o gwbl o ffôn clyfar neu lechen 
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Sgiliau technegol sy'n ymwneud gyda rheoli preifatrwydd a diogelwch 

ar blatfformau rhwydweithio cymdeithasol 

Atal hysbysebion/ 
hysbysebion naid 
digroeso 

64 50 57 53 57 

Goresgyn mesurau 
rheoli a wnaethpwyd 
gan rieni 

55 41 48 39 48 

Defnyddio gweinydd 
dirprwyol 

29 13 21 21 21 

Creu cyfrinair ar 
lechen symudol neu 
ffôn clyfar  

97 99 99 88 98 

Addasu gosodiadau 
lleoliad ar lechen 
symudol neu ffôn 
clyfar  

87 87 88 70 87 

Newid dewisiadau 
hidlo wrth 
ddefnyddio'r 
Rhyngrwyd (e.e. 
YouTube neu Safe 
Search Google) 

72 51 62 54 62 

Dileu cofnod o'r 
gwefannau yr ydych 
wedi troi atynt ar y 
Rhyngrwyd 

86 83 85 73 84 

Ar sail ymatebion ydw ar gyfer C8d,9f,g,h:   Pa rai o'r pethau hyn yr ydych 

chi'n gwybod sut i'w gwneud?  Dywedwch ydw/nac ydw/ddim yn siŵr 

beth mae hyn yn ei olygu.  Sylfaen:  Yr holl blant;  N=2081. 

Wrth gymharu plant sy'n defnyddio ffôn clyfar/llechen 

o leiaf bob mis a llai na bob mis, rydym yn gweld bod 

mwy o blant sy'n adrodd eu bod yn defnyddio ffôn 

clyfar/llechen o leiaf unwaith bob mis yn dweud bod 

modd iddynt:  'atal rhywun nad ydynt yn dymuno cael 

cyswllt gyda nhw’ (93% o'i gymharu ag 82%);  adrodd 

am rywun ar wefan rhwydweithio cymdeithasol (87% 

o'i gymharu â 79%);  newid gosodiadau preifatrwydd 

ar broffil rhwydweithio cymdeithasol (91% o'i 

gymharu ag 83%) ac ‘allgofnodi o gyfrifon 

rhwydweithio cymdeithasol’ (93% o'i gymharu ag 

84%).  Unwaith eto, mae hyn yn awgrymu cyswllt 

rhwng defnyddio ffonau clyfar a llechi, a hyder ar 

draws ystod ehangach o sgiliau. 
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Yn gyffredinol, mae plant yn adrodd am ystod dda o 

sgiliau hunan-gofnodedig, gan feddu ar 16.8 o sgiliau 

ar gyfartaledd o blith yr 21 o sgiliau yr ymchwiliwyd 

iddynt yn Nhabl 7.1a-c. Mae bechgyn yn honni eu bod 

yn meddu ar ystod ychydig yn ehangach o sgiliau (17 

ar gyfartaledd) na merched (16.5 ar gyfartaledd). 

Gallai'r nifer uchel gyffredinol hon o sgiliau fod o 

ganlyniad i'r technolegau sydd ar gael i blant i'w 

defnyddio nawr, ac er mwyn meithrin sgiliau newydd. 

7.2 HUNAN-EFFEITHIOLRWYDD/HYDER 

Mae Ffigwr 7.2.1 yn archwilio hunan-effeithiolrwydd 

plant ar-lein, h.y.  eu hyder hunan-gofnodedig ar 

draws nifer o ddatganiadau, gan gymharu'r ffigurau 

hyn. 

Ffigwr 7.2.1 Hunan-effeithiolrwydd hunan-gofnodedig 

plant yn ôl rhyw

 

C27:  Pa mor wir yw'r datganiadau canlynol amdanoch chi  

(ticiwch eich ateb ar gyfer pob rhes:  ddim yn wir, ychydig yn wir, 

gwir iawn)  N=2081. 

Yn gyffredinol, mae hyder hunan-gofnodedig plant yn 

uchel – gydag 86% yn honni eu bod yn gwybod mwy 

na'u rhieni (sy'n uwch na'r cyfartaledd ar gyfer y DU, 

sef 66%, a adroddwyd yn adroddiad Net Children Go 

Mobile UK (Livingstone, S. et al., 2014).  Mae 62% yn 

dweud eu bod yn gwybod mwy na'u hathrawon ac 

mae 99% yn dweud eu bod yn gwybod llawer am y 

Rhyngrwyd.  Mae 73% yn honni eu bod yn gwybod 

mwy na'u ffrindiau.  Wrth ystyried 'bod yn ddiogel ar-

lein', mae'n bwysig nodi bod y rhan fwyaf o blant 

(97%) yn dweud bod modd iddynt fod yn ddiogel ar-

lein, fel y dangosir gan rai dyfyniadau o'r cyfweliadau 

isod.  Dim ond 3% sy'n teimlo nad oes modd iddynt 

fod yn ddiogel ar-lein. 

Nick:  “Rydw i'n teimlo yn ddiogel ar y rhyngrwyd...nid 

oes unrhyw beth yn mynd i ddigwydd.” 

Mary:  “Rydw i bob amser yn ddiogel, gan fy mod i 

wastad yn ymwybodol o bobl rhyfedd yn gweld fy 

neunydd.  Byddaf yn gwneud yn siŵr bob amser bod fy 

chwaer fach (11) yn ddiogel gyda'i phethau hi ond 

mae hi'n chwarae gemau ar y cyfan.....byddaf wastad 

yn meddwl am yr hyn y gwnaeth heddwas ei ddweud 

pan ddaeth i'n hysgol.  Dywedodd mai'r unig bethau y 

dylem eu postio yw pethau y byddem yn dymuno i'n 

rhieni eu gweld, felly dyna beth fyddaf i yn cadw 

mewn cof.” 

Mae Ffigwr 7.2.2 yn archwilio a oes gwahaniaethau 

rhwng hunan-effeithiolrwydd hunan-gofnodedig plant 

yn ôl rhyw. 

Ffigwr 7.2.2  Cymhariaeth o hunan-effeithiolrwydd hunan-

gofnodedig plant yn ôl rhyw 
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C27:  Pa mor wir yw'r datganiadau canlynol amdanoch chi  

(ticiwch eich ateb ar gyfer pob rhes:  ddim yn wir, ychydig yn wir, 

gwir iawn)  N=2081. 

Yn gyffredinol, er bod mwy o fechgyn na merched 

yn honni bod y datganiadau yn 'wir iawn', wrth 

gynnwys y datganiadau sy'n nodi 'ychydig yn wir', 

mae'r gwahaniaethau rhwng y rhywiau yn fach.  

Yr eithriadau yw'r datganiadau 'Rydw i'n gwybod 

mwy na'm hathrawon', ac 'Rydw i'n gwybod mwy 

na fy ffrindiau' lle y bydd llai o ferched na 

bechgyn yn dangos hyder – h.y.  yn adrodd nad 

yw'r datganiadau yn wir (41% o'i gymharu â 35% 

a 32% o'i gymharu â 23%). 

7.3 MEDDIANNU'R DECHNOLEG 

O'r cyfweliadau, roedd hi'n ddiddorol gweld sut y mae 

plant yn meddiannu'r dechnoleg at eu defnydd eu 

hunain.  Er enghraifft, yn ystod un o'n cyfweliadau 

grŵp gyda merched, disgrifiodd un cyfranogydd norm 

er mwyn cyfathrebu a mynegi ymhlith eu grwpiau 

cymheiriaid gan ddweud eu bod yn defnyddio 'emoji 

gwialen bysgota' er mwyn dynodi adegau pan fernir 

bod rhywun yn 'pysgota am sylw' ar ddiweddariadau 

cyfryngau cymdeithasol. 

Yn ogystal, roedd yn ymddangos bod plant yn 

meddiannu'r dechnoleg mewn ffyrdd eraill: 

Melissa:  “Ni fyddaf yn tynnu lluniau o'm hun (ar 

Snapchat), … mae modd i chi ei roi i lawr, wyneb i 

lawr, a ... thynnu llun du ac yna teipio rhywbeth arno 

a'i anfon” - a bydd eich ffrindiau yn ymateb yn yr un 

modd, ac mae modd i chi barhau i wneud hynny – mae 

hi o'r farn bod hon yn ffordd gyflymach o gyfathrebu 

gyda ffrindiau. 

Yn yr un modd, gellir defnyddio technoleg er mwyn 

cynnwys ffrindiau nad oes modd iddynt fanteisio ar 

wasanaeth: 

Dylan:  “Os na fyddai gan fy ffrind Twitter ac os byddai 

rhywbeth ar Twitter, byddwn yn tynnu ciplun ohono ac 

yn ei anfon ato.” 

Weithiau, fel yr amlygwyd yn Adran 4.2, gallai 

nodwedd y 'neges bersonol' ar blatfformau negeseua 

cymdeithasol fel BBM gael eu meddiannu a'u 

defnyddio er mwyn datgelu manylion annifyr. 

Melissa:  “Bydd rhai pobl yn defnyddio eu 

diweddariadau statws ar BBM er mwyn darlledu 

dadleuon.” 

7.4 RHWYSTRAU 

Mae Tabl 7.4 yn cyflwyno safbwyntiau plant am y 

pethau sy'n eu hatal rhag cyfranogi mewn ffordd 

lawnach ar-lein neu fwynhau eu hamser ar-lein. 

Fel y gellir gweld, mae 57% o blant yn dweud bod 

modd iddynt gyfranogi yn llawn ar-lein/ mwynhau 

eu hamser ar-lein, ac mae ychydig yn fwy o fechgyn 

na merched yn adrodd hyn. Mae 40% o blant yn 

dweud bod y ffaith bod y Rhyngrwyd yn araf yn fater 

sy'n eu hatal rhag cyfranogi ar-lein mewn ffordd 

lawnach/ mwynhau eu hamser ar-lein. 

 Y tri phrif rwystr a restrwyd gan fechgyn o'r rhestr 

uchod yw:  cyflymdra y Rhyngrwyd, hysbysebion a 

diffyg digon o wefannau o ddiddordeb.  Y tri phrif 

rwystr a adroddir gan ferched yw cyflymdra y 

Rhyngrwyd (mae mwy o ferched na bechgyn yn 

cyfeirio at hyn fel problem), hysbysebion a 'dieithriaid 

yn eu hychwanegu neu'n ceisio siarad gyda nhw'.  Yn 

achos yr olaf, mae mwy o ferched na bechgyn (23% o'i 

gymharu â 15%) yn adrodd bod hwn yn rhwystr, gan 

awgrymu y gallai merched fod yn wynebu mwy o'r 

gweithgarwch hwn. 

Tabl 7.4 Rhwystrau sy'n atal plant rhag cyfranogi mewn 

ffordd lawnach ar-lein/ mwynhau eu hamser ar-lein 
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Nac oes, gallaf gymryd rhan yn llawn ar-lein ac 
rydw i'n mwynhau fy amser ar-lein bron bob 
amser 

60 54 57 

Y Rhyngrwyd yn araf 35 44 40 

Hysbysebion 22 24 23 

Dim digon o wefannau sydd o ddiddordeb i mi 21 20 21 

Feirysau 20 18 19 

Dieithriaid yn fy ychwanegu neu'n ceisio siarad 
gyda mi 

15 23 19 

Gwefannau wedi'u hatal nad oes modd i mi eu 
defnyddio 

18 15 17 

Gweld fy ffrindiau yn cael eu bwlio ar-lein 13 20 17 

Gweld pethau sy'n peri i mi deimlo'n drist, yn 
ofnus neu sy'n peri embaras i mi 

11 18 15 

Bod yn rhy ifanc ar gyfer rhai gwefannau 14 14 14 
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Straeon neu sylwadau creulon yn cael eu 
rhannu ar-lein 

9 18 14 

Gofidio am y ffaith bod modd i bethau gael eu 
dosbarthu yn hawdd (ee lluniau, negeseuon 
testun) 

12 17 14 

Y Gost o fynd ar-lein 13 11 12 

Eraill yn dweud pethau sy'n peri gofid i mi 10 15 12 

Cynnwys ar gyfer oedolion 11 9 10 

Mae rheolau fy rhieni/ gofalwyr yn rhy llym 8 8 8 

C41:  A oes unrhyw gostau, rheolau neu gyfyngiadau sy'n eich atal chi 

rhag cymryd rhan yn fwy ar-lein/ mwynhau eich amser ar-lein?  (Ticiwch 

bob un sy'n berthnasol).  C42:  A oes unrhyw faterion eraill sy'n eich atal 

rhag cymryd rhan yn fwy ar-lein/ mwynhau eich amser ar-lein?  (Ticiwch 

bob un sy'n berthnasol) 

Mae'n werth nodi mai dim ond 8% o blant sy'n dweud 

bod rheolau eu rhieni yn eu hatal rhag cyfranogi 

mewn ffordd lawnach neu fwynhau eu cyfnod ar-lein. 

Fodd bynnag, gwnaeth ein cyfweliadau ansoddol 

amlygu achos o'r fath.  Soniodd un cyfranogydd, Sam, 

ei fod wedi creu fideos o ddigwyddiadau doniol, ond 

nad oedd modd iddo eu rhannu ar-lein gan bod 

rheolau ei rieni yn golygu nad oedd yn berchen ar ffôn 

clyfar neu nad oedd ganddo unrhyw gyfrifon 

rhwydweithio cymdeithasol neu negeseua 

cymdeithasol. Pan oedd yn dymuno rhannu 

ffotograffau gyda'i ffrindiau, esboniodd bod yn rhaid 

iddo ddangos y ffotograffau ar ei (hen) ffôn neu: 

 “Weithiau, byddaf yn eu hanfon trwy Bluetooth i 

bobl...” 

Gwnaeth cyfranogydd arall, Rose, rannu sut yr oedd 

rhiant ei ffrind wedi rhwystro ei chyfranogiad ar-lein: 

“Roedd fy ffrind yn dymuno cael Instagram, ond 

dywedodd ei Mam wrthi mai'r unig ffordd y byddai 

hi'n cael caniatâd i'w gael yw os na fyddai yn cynnwys 

lluniau o'i hunan felly nid oedd pwynt iddi ei 

ddefnyddio.” 

Roedd Tabl 7.4 uchod yn dangos hefyd bod mwy o 

ferched na bechgyn (20% o'i gymharu â 13%) yn 

adrodd bod 'gweld eu ffrindiau yn cael eu bwlio' yn 

rhwystr, gan awgrymu bod merched yn tybio bod y 

Rhyngrwyd yn amgylchedd llai croesawgar ac yn fwy 

anghyfeillgar i gymheiriaid. Mae mwy o ferched na 

bechgyn yn adrodd hefyd bod 'straeon neu sylwadau 

creulon yn cael eu rhannu ar-lein' ac 'eraill yn dweud 

pethau sy'n peri gofid i mi' yn faterion sy'n eu hatal 

rhag cyfranogi ar-lein yn llawnach a mwynhau eu 

cyfnod. 

Yn gyffredinol, fodd bynnag, dim ond 15% o blant a 

wnaeth adrodd bod 'gweld pethau sy'n peri i mi 

deimlo'n drist, yn ofnus neu sy'n peri embaras i mi' yn 

eu hatal rhag cyfranogi'n llawn ar-lein, gan awgrymu y 

gallai 85% o blant fod yn fwy cydnerth tuag at 

gynnwys negyddol. 

Fodd bynnag, fel yr amlygwyd gan un o'r cyfranogwyr 

isod, mae modd i ofnau o'r fath fod yn rhwystr go 

iawn: 

David:  “Gwelais ferch a oedd wedi lladd ei hun ar ôl 

bod yn destun seiberfwlio ar Twitter, felly 

penderfynais nad oedd gennyf ddiddordeb yn 

hynny......mae'n well gennyf gadw i ffwrdd o 

Facebook, Twitter a phethau fel hynny rhag ofn i mi 

gael fy mwlio.” 

Yn yr un modd o ran y gost – er mai dim ond 12% o 

blant wnaeth adrodd bod hwn yn rhwystr, roedd ein 

cyfweliadau yn dangos ei bod yn ymddangos bod y 

costau sy'n ymwneud â mynd ar-lein pan fyddant 

'allan' yn ystyriaeth o hyd, gyda nifer o blant yn 

dweud y byddent yn chwilio am Wi-Fi am ddim, er 

mwyn arbed taliadau ar eu cynllun data.  Mae'n werth 

nodi hefyd ein bod wedi gwneud cymhariaeth er 

mwyn gweld a fyddai gwahaniaethau yn niferoedd y 

plant sy'n adrodd am 'gost mynd ar-lein' fel rhwystr, 

yn ôl yr ysgolion y maent yn eu mynychu (a 

ddisgrifiwyd gan ddefnyddio FSM) ac ni welwyd 

unrhyw wahaniaeth. 

Yn yr un modd, amlygwyd bod cost gwasanaethau 

tanysgrifio am eitemau fel teledu/ cerddoriaeth ar 

gais yn faterion mewn rhai teuluoedd hefyd. 

Clara:  “Rhaid i chi dalu am Netflix, felly nid oes 

gennym ni Netflix….. ni fyddaf yn defnyddio Spotify 

gan bod yn rhaid i chi dalu am hwnnw hefyd.” 

Gwnaeth y cyfweliadau amlygu rai rhwystrau eraill 

hefyd, na restrwyd uchod. 

Un cyfranogydd, Rose, sy'n disgrifio rhwystr arall – 

diffyg mynediad i'r Rhyngrwyd – fel a ganlyn:  

“Mae diffyg signal yn beth diflas iawn.” 

Adroddodd un arall bod yn rhaid iddynt deithio i 

ardaloedd lle y ceir gwasanaeth symudol pan fydd 

angen iddynt fanteisio ar rai gwasanaethau. 

 

Rhwystr arall oedd diffyg preifatrwydd gan rieni. 
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Dywedodd un cyfranogydd mewn cyfweliad grŵp 

mai'r hyn a oedd yn ei atal ef a'i ffrindiau rhag gwneud 

pethau ar-lein yw:  

“Eich rhieni yn darganfod pethau am eich bywyd 

preifat.” 

Rhwystr arall a nodwyd gennym oedd ofn niwed o 

ganlyniad i ddiffyg dealltwriaeth/yn methu gallu 

rheoli'r risgiau. Esboniodd un cyfranogydd, Thomas, 

nad oedd yn dymuno creu fideos neu lanlwytho 

cynnwys creadigol, o ganlyniad i'r ffaith ei fod yn ofni 

y byddai ei gyfeiriad IP yn cael ei ddangos.  Mynegwyd 

pryder ganddo ynghylch pobl yn darganfod ble y 

mae'n byw.  Os na fyddai unrhyw berygl y byddai hyn 

yn digwydd, dywedodd y byddai'n dymuno creu 

fideos. 

Weithiau, nid oedd pobl ifanc yn creu ac yn rhannu 

cynnwys o ganlyniad i'r ofn y byddent yn cael eu 

barnu gan eu cymheiriaid. 

Rose:  “Nid ydych yn gwybod a fydd pobl yn eu hoffi 

neu beidio.  Os na fydd eraill o'r farn ei fod yn ddoniol, 

ac os na fyddant yn ei hoffi, rhaid i chi ei ddileu.  Ond 

byddent wedi ei weld o hyd.” 

Nodwyd bod cael eu camddeall wrth gyfathrebu ar-

lein yn rhwystr hefyd. 

 Sharon:  “Mae coegni yn anodd i'w fynegi;  byddaf yn 

ceisio cadw allan o bethau – rydw i'n hoffi clywed am 

yr hyn sy'n digwydd ond nid ydw i'n dymuno bod yn 

gysylltiedig ag ef oherwydd efallai y byddaf yn siomi 

rhywun.” 
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8 DARPARIAETH YN Y GYMRAEG  

Yn ogystal, roeddem yn dymuno deall rhai o brofiadau 
ar-lein disgyblion sy'n siarad Cymraeg, mewn 
perthynas â'r iaith Gymraeg, a gwnaethom gynnwys 
rhai cwestiynau ychwanegol er mwyn ystyried hyn 
gyda disgyblion sy'n siarad Cymraeg yn ystod y 
cyfweliadau grŵp.  Gwnaethom ganfod bod y rhan 
fwyaf yn defnyddio Saesneg fel eu prif iaith ar-lein, 
gan gynnwys pan fyddant yn chwilio ar-lein a phan 
fyddant yn diweddaru eu statws ar Facebook ac ati.  
Yn yr un modd, dywedodd y rhan fwyaf bod eu 
proffiliau Facebook/ rhyngwynebau Microsoft Office 
wedi cael eu gosod yn Saesneg, gan eu bod o'r farn 
bod y derminoleg yn haws i'w deall e.e.  “allgofnodi”.  
Fodd bynnag, ychwanegodd rhai o'r disgyblion (y 
merched yn bennaf) y byddent yn 'sgwrsio' ar-lein 
gyda ffrindiau a theulu sy'n siarad Cymraeg yn 
Gymraeg e.e.  wrth wneud sylw am lun a bostiwyd gan 
'Mam'.  Ychwanegodd cyfranogydd arall, os byddai'n 
chwarae ar weinydd aml-chwaraewr ac os byddai 
chwaraewr arall wedi ysgrifennu “Rwy’n Gymraeg”, y 
byddai'n dechrau sgwrsio gyda'r person hwnnw yn 
Gymraeg.  O gael y cyfle, roedd hi'n amlwg y byddent 
yn rhyngweithio yn Gymraeg. 
 
Wrth drafod y broses o chwilio am gynnwys ar-lein, 
dywedodd nifer nad oeddent o'r farn bod chwilio yn 
Gymraeg mor dda.  Rhoddodd un cyfranogydd yr 
enghraifft bod Wikipedia yn Gymraeg yn cynnwys llai 
o gynnwys na Wikipedia yn Saesneg.  Soniodd rhai 
plant eu bod wedi ceisio defnyddio Gwgl Cymraeg fel 
offeryn chwilio e.e.  wrth ymchwilio i berson enwog, 
ond roeddent yn cytuno bod nifer yr ymatebion lawer 
yn llai na'r hyn a welir ar “Google”.  Nid oedd unrhyw 
rai o'r bechgyn wedi defnyddio “Wicipedia Cymraeg”.  
Fodd bynnag, roedd un o'r merched wedi ei 
ddefnyddio, ac wedi darganfod nad oedd cymaint o 
wybodaeth arno ag sydd ar y fersiwn Saesneg.  
Esboniodd merch arall bod rhai o'r athrawon wedi 
gofyn iddynt beidio 'copïo a gludo' gwybodaeth o'r 
We, felly roeddent o'r farn ei bod yn well chwilio am y 
wybodaeth yn Saesneg, ac yna, ei chyfieithu eu 
hunain er mwyn sicrhau ei bod yn fwy 'gwreiddiol'. 
 

Yn ogystal, dywedodd nifer o blant nad oedd llawer o 
gynnwys Cymraeg ar-lein ar gyfer eu grŵp oedran 
nhw, gan restru rhai tudalennau ar y we yn Gymraeg 
yr oeddent yn ymwybodol ohonynt.  Roedd y rhan 
fwyaf yn gwybod am “Gwgl Cymraeg”, roedd rhai yn 
defnyddio “Wikipedia Cymraeg” (ond dim un o'r 
bechgyn), a chyfeiriodd rhai at S4C hefyd.  Roeddent 
oll yn ymwybodol o “Google Translate” hefyd.  Roedd 
ymwybyddiaeth gymysg o apiau Cymraeg, ac roedd yr 
holl ddisgyblion wedi clywed am “Ap Geiriaduron”, a 

oedd yn ddefnyddiol yn eu barn nhw.  Roedd y rhan 
fwyaf wedi clywed am “S4C Clic” ac roedd tua hanner 
y merched wedi clywed am ap “Tag”, ond nid oeddent 
wedi ei ddefnyddio.  Nid oedd y bechgyn yn gwybod 
amdano.  Yn ogystal, nid oedd y disgyblion yn 
gyfarwydd gyda “Y Lifft”, ond roedd rhai o'r merched 
wedi clywed am ap “Stwnsh” (ond unwaith eto, nid 
oeddent wedi ei ddefnyddio).  Roedd bron i hanner y 
disgyblion wedi clywed am “Dyma fi”, ond nid 
oeddent wedi cymryd rhan. 
 
Dywedodd y plant y byddent yn dymuno gweld mwy 
o adnoddau addysgol ac adnoddau adloniant yn 
Gymraeg.  Roeddent yn teimlo ei bod yn annheg bod 
cymaint o wybodaeth ar gael i ddisgyblion ac ysgolion 
Saesneg (tudalennau ar y we), heb iddynt orfod ei 
gyfieithu.  Yn ogystal, nid oedd y plant mor 
ymwybodol o'r cynnwys sy'n bodoli yn Gymraeg.  Er 
enghraifft, roedd y rhan fwyaf yn cytuno y byddent yn 
dymuno gweld fersiwn Cymraeg o adnoddau fel BBC 
Bitesize, yn enwedig Gwyddoniaeth, gan nodi nad 
oeddent yn ymwybodol o'r ffaith bod y rhain ar gael 
yn Gymraeg yn barod.  Dywedodd un bachgen y 
byddai'n dymuno gweld mwy o lyfrau sain Cymraeg 
hefyd.  Dywedodd rhai o'r merched y byddent yn 
dymuno gweld mwy o fideos YouTube Cymraeg, yn 
ogystal â rhaglenni dogfen Cymraeg (fel ‘Life Stories’).  
Esboniodd un ferch “nad oes unrhyw beth ar y teledu 
ar gyfer ein hoedran ni” ac y byddent yn dwli gweld 
rhywbeth fel MTV yn Gymraeg (“byddai hynny yn cŵl 
iawn”).  Gan sôn am y rhaglenni teledu sy'n bodoli 
eisoes, gwnaethant ddweud nad yw Rownd a Rownd 
yn apelio atynt a bod Tag yn fwy addas i Flwyddyn 6.  
Roedd un bachgen wedi ceisio defnyddio fersiwn 
Cymraeg Minecraft sawl gwaith, ond nid oedd wedi 
parhau i'w ddefnyddio.  Ychwanegodd y merched eu 
bod wedi gweld dewis Cymraeg ar Rifyn Poced 
Minecraft o'r enw “Twyllwr Minecraft”, sef rhyw fath o 
raglen dwyllo gan Google Play. 
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10 ATODIADAU 

Atodiad A:  Methodoleg ar gyfer Ymchwil 

Ansoddol a Meintiol 

Ymchwil Ansoddol 

Roedd y gwaith ymchwil ansoddol yn cynnwys dau 

gam: 

• Set o wyth o gyfweliadau grŵp a gynhaliwyd 

mewn pedair ysgol. 

• Cyfweliadau un-i-un ffurfiol, lled-

strwythuredig a gynhaliwyd yn y cartref gyda 

24 disgybl ar draws Cymru. 

Gwaith paratoi 

Cyn y cyfweliadau grŵp, cyfarfu'r tîm ymchwil am un 

diwrnod i bennu'r meysydd allweddol a fyddai'n cael 

eu harchwilio yn ystod y cyfweliadau grŵp, ac er 

mwyn helpu i ddatblygu canllawiau cyfweld ar gyfer y 

cyfweliadau grŵp. 

Y Broses o Gyfweld y Grwpiau 

Bu WISE KIDS yn cydweithio gyda phedair ysgol ar 

draws Cymru er mwyn cynnal cyfweliadau grŵp gyda 

detholiad o'u disgyblion o Flwyddyn 9.  Roedd tair 

ysgol o wahanol leoliadau:  trefol, gwledig a lled-

drefol ac roedd pedwaredd ysgol yn ysgol ddwyieithog 

Cymraeg-Saesneg mewn lleoliad lled-wledig. 

Bu WISE KIDS yn cael cyswllt gydag athro/athrawes 

benodol yn y bedair ysgol a gofynnwyd i'r 

athro/athrawes nodi a recriwtio deg disgybl – pump 

bachgen a phum merch, o allu cymysg, ac yr oeddent 

yn berchen ar ffonau symudol ac yr oedd modd iddynt 

droi at y Rhyngrwyd yn eu cartref – y byddai 

ganddynt, gyda chaniatâd eu rhieni – ddiddordeb 

mewn cymryd rhan yn y cyfweliadau grŵp. 

Er mwyn cynorthwyo'r broses, darparodd WISE KIDS 

lythyrau i'r ysgolion eu rhoi i rieni'r disgyblion yr oedd 

yr athro/athrawes benodol yn meddwl y byddent yn 

addas ac y byddai ganddynt ddiddordeb mewn 

cymryd rhan.  Roedd y llythyrau hyn yn esbonio'r 

gwaith ymchwil a oedd yn cael ei gynnal, gan geisio 

caniatâd y disgybl a'r rhieni.  Yn ogystal, roedd y 

llythyrau i rieni yn esbonio bod posibilrwydd y byddai 

modd i'w plentyn gael eu dethol ar gyfer Cam 2 yr 

Astudiaeth Ymchwil – y cyfweliadau un-i-un ffurfiol a 

lled-strwythuredig i'w cynnal yn y cartref. 

 

At ei gilydd, llwyddodd yr athrawon o'r bedair ysgol i 

recriwtio 34 o ddisgyblion ar gyfer y cyfweliadau 

grŵp.  Roedd dwy ysgol yn cynnwys deg disgybl yr un 

ac roedd y ddwy ysgol arall yn cynnwys saith yr un.  

Penderfynodd yr ymchwilwyr rannu'r cyfweliadau 

grŵp yn ôl rhyw, oherwydd y teimlwyd bod y plant yn 

fwy tebygol o rannu eu profiadau yn y ffurf hwnnw.  

Felly, cynhaliwyd wyth o gyfweliadau grŵp, gan dri 

ymchwilydd.  Cynhaliwyd y rhain yn ystod mis 

Rhagfyr 2013. 

Gwobrau 

Rhoddwyd talebau a oedd yn werth £5.00 i'w gwario 

ar Amazon i'r holl ddisgyblion a wnaeth gymryd rhan 

yn y cyfweliadau grŵp. 

Dadansoddi'r Cyfweliadau Grŵp ar ôl eu Cynnal 

 

Nesaf, bu'r ymchwilwyr a fu'n gysylltiedig gyda'r 

cyfweliadau grŵp yn dadansoddi eu canfyddiadau, 

gan ddod ynghyd am gyfarfod a wnaeth bara diwrnod 

llawn er mwyn trafod y canfyddiadau.  O'r broses hon, 

dewisodd yr ymchwilwyr chwe disgybl o bob ysgol i 

gymryd rhan y cyfweliadau un-i-un:  tri bachgen a 

thair merch, o allu cymysg ac o wahanol gefndiroedd 

cymdeithasol-economaidd, a bennwyd yn ôl a ydynt 

yn cael FSM (prydau ysgol am ddim). 

Ar gyfer un o'r ysgolion yr oedd ganddi bedwar 

bachgen a thair merch yn unig yn y cyfweliad grŵp, 

bu'n rhaid recriwtio pobl ifanc ychwanegol ar gyfer y 

cyfweliadau ymchwil un-i-un o ganlyniad i'r ffaith nad 

oedd dau o rieni'r tair merch yn dymuno iddynt 

gymryd rhan yn y cyfweliadau un-i-un, er eu bod yn 

bodloni'r meini prawf.  Felly, cafodd dwy ddisgybl 

benywaidd a oedd yn bodloni meini prawf y proffil ar 

gyfer y cyfweliadau un-i-un eu recriwtio.  Cysylltodd yr 

ymchwilwyr â rhieni y disgyblion a gafodd eu recriwtio 

o'r newydd yn uniongyrchol, gan esbonio proses y 

gwaith ymchwil iddynt a chan roi'r ffurflenni caniatâd 

a'r llythyrau angenrheidiol iddynt. 

Felly, roedd y cyfweliadau ansoddol yn cynnwys 36 o 

ddisgyblion at ei gilydd. 

Cyfweliadau Un-i-Un 

Roedd y cyfweliadau manwl yn para tua 1.5 awr ac 

fe'u cynhaliwyd gan ymchwilwyr yng nghartrefi y 

myfyrwyr ym mis Ionawr ac yn gynnar ym mis 

Chwefror 2014.  Mewn rhai achosion, roedd y rhieni 

yn bresennol yn ystod y sesiynau hyn.  Os oedd y 

rhieni yn bresennol neu beidio, rydym yn cydnabod 



82 

 

cyfyngiad cyffredinol, gan bod rhai o'r cwestiynau yn 

holi'r disgyblion am brofiadau personol wrth 

ddefnyddio'r Rhyngrwyd mewn cyd-destun 

cymdeithasol ac addysgol, ac ar brydiau, efallai na 

fyddent wedi bod mor blwmp ac mor blaen ag y 

gallent fod wedi bod.  

Gwobrau 

Rhoddwyd talebau a oedd yn werth £10.00 i'w gwario 

ar Amazon i'r holl ddisgyblion a wnaeth gymryd rhan 

yn y cyfweliadau un-i-un. 

Dadansoddi'r Cyfweliadau Un-i-Un ar ôl eu Cynnal 

 

Dadansoddwyd y cyfweliadau un-i-un gan yr 

ymchwilwyr yn unigol cyn iddynt gael eu rhannu yn 

ystod cyfarfod rhwng y tîm ymchwil a wnaeth bara 

diwrnod.  Yno, nododd y tîm y themâu allweddol a 

oedd yn dod i'r amlwg.  Tynnwyd llun o'r nodiadau a 

wnaethpwyd yn ystod y diwrnod a chawsant eu 

coladu. 

Holiadur ar-lein 

Defnyddiwyd y themâu a wnaeth ddod i'r amlwg o'r 

cyfweliadau ansoddol er mwyn cyfrannu at y broses 

o ddatblygu ein holiadur meintiol. 

Aeth WISE KIDS ati i geisio cyfranogiad gan amrediad 

o ysgolion ar draws Cymru, gan geisio cymysgedd o 

ysgolion trefol, lled-drefol a gwledig, o'r De, y 

Canolbarth, y Dwyrain, y Gorllewin a'r Gogledd.  

Ceisiwyd cymysgedd o ysgolion cyfrwng Saesneg, 

Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog.  At ei gilydd, cafodd 

24 ysgol eu recriwtio.  Bu WISE KIDS yn cysylltu gydag 

athro/athrawes benodol ym mhob ysgol er mwyn 

gofyn iddynt drefnu bod cymaint o'u disgyblion 

Blwyddyn 9 ag y bo modd yn llenwi'r holiadur yn ystod 

oriau ysgol, unwaith yr aeth yr holiadur yn 'fyw'.  

Anfonwyd deunydd briffio i'r athrawon a oedd yn 

esbonio y dylent ganiatáu hyd at 50 munud i 

ddisgyblion lenwi'r holiadur pan fo modd, er ei fod yn 

cymryd tua 25 munud i'w lenwi fel arfer.  Gofynnwyd 

i'r athrawon ganiatáu i'r disgyblion ddewis ym mha 

iaith yr oeddent yn dymuno llenwi'r holiadur 

(Cymraeg neu Saesneg).  Yn ogystal, gofynnwyd iddynt 

beidio dylanwadu ar yr atebion na'u llywio. 

Yn ogystal, gwnaeth WISE KIDS ddarparu llythyrau i'r 

ysgolion eu rhoi i rieni y disgyblion a wnaeth gymryd 

rhan yn yr holiadur ar-lein, a oedd yn esbonio diben y 

gwaith ymchwil, gan amlygu'r ffaith na fyddai'r 

holiadur yn casglu gwybodaeth adnabyddadwy 

bersonol gan y disgyblion, fel eu henw. 

Cyn i'r holiadur fynd yn fyw, fe'i profwyd yn ystod 

dwy rownd iteraidd gyda nifer fach o ddisgyblion er 

mwyn sicrhau ei fod yn ddealladwy ac yn addas i 

blant.  Gwnaethpwyd rhai addasiadau i'r holiadur 

cyn iddo fynd yn fyw, a darparwyd y ddolen iddo i'r 

athrawon penodol yn yr ysgolion a oedd yn cymryd 

rhan. 

Data a Gasglwyd 

At ei gilydd, cyflwynwyd tua 2500+ o holiaduron ar-

lein.  Ar ôl archwilio'r setiau data am gamgymeriadau 

ac atebion afreolaidd, cawsom 2081 o ddisgyblion yn 

ymateb, yr oeddent yn 13 ac yn 14 oed [1030 o 

fechgyn a 1051 o ferched] o Flwyddyn 9 o gymysgedd 

o ysgolion ar draws Cymru.  Darparir rhagor o fanylion 

am y data yn Nhabl 1.2 y prif adroddiad. 

Gwiriadau CRB, Preifatrwydd, Datgelu 

Cynhaliwyd gwiriadau CRB ar gyfer yr holl 

ymchwilwyr.  Ar gyfer y cyfweliadau grŵp ac un-i-un, 

bu'r ymchwilwyr yn esbonio proses y cyfweliadau yn 

ogystal â'r trefniadau preifatrwydd a datgelu.  

Gwnaethant esbonio y byddai'r holl gyfathrebu yn 

breifat ac yn gyfrinachol, ac mai dim ond ffugenwau a 

fyddai'n cael eu defnyddio yn yr adroddiad.  Fodd 

bynnag, yn achos datgeliad, pan allai person ifanc 

(neu eu ffrindiau) fod mewn perygl o ddioddef niwed, 

esboniodd yr ymchwilwyr y byddai'n rhaid iddynt 

rannu'r wybodaeth hon. 

Yn ogystal, atgoffwyd yr athrawon o'r ffaith y gallai 

fod posibilrwydd y gallai plentyn a fyddai'n llenwi'r 

holiadur ar-lein benderfynu gwneud datgeliad, ac os 

felly, y dylid dilyn gweithdrefnau amddiffyn plant 

priodol yr ysgol. 

Yn olaf, mewn perthynas â'r holiadur ar-lein, ni 

chasglwyd unrhyw enwau, er mwyn cynnal 

cyfrinachedd y disgyblion. 

  



83 

 

Atodiad B: Tîm Ymchwil 

Y tîm sy'n cynnal y gwaith ar gyfer WISE KIDS yw: 
 
Dr Sangeet Bhullar, Sylfaenydd WISE KIDS (Cyfweliadau Ymchwil, Strategaeth Ymchwil a Dadansoddi, Awdur a 
Golygydd yr Adroddiad) 
 

 Dr Sangeet Bhullar yw sylfaenydd WISE KIDS, cwmni nad yw'n gwneud elw ac 
sy'n darparu hyfforddiant, gwasanaethau ymgynghorol, ymchwil a datblygu 
adnoddau ym maes Llythrennedd Digidol, Dinasyddiaeth Ddigidol Pobl Ifanc, 
Cyfranogi Digidol a Diogelwch Ar-lein – yn y DU ac mewn gwledydd tramor.  
Mae hi wedi datblygu canllawiau, rhaglenni hyfforddiant ac mae wedi siarad 
mewn cynadleddau rhyngwladol.  Yn ogystal, arweiniodd Brosiect Ymchwil 
'Cenhedlaeth 2000' ynghylch Arferion Cyfryngau Digidol a'r Rhyngrwyd a 
Llythrennedd Digidol plant 13 ac 14 oed yng Nghymru.  Mae Sangeet yn aelod 
o Fwrdd Rheoli Cynhwysiant Digidol Llywodraeth Cymru, Partneriaeth 
Diogelwch ar y Rhyngrwyd Cymru (y mae'n Gadeirydd arni), Cyngor y DU ar 
gyfer Diogelwch Plant ar y Rhyngrwyd a Grŵp Cynghori Addysgol Diogelwch 
Ar-lein a Chamfanteisio ar Blant (CEOP).  Mae hi'n trydar fel @sangeet.  
http://www.wisekids.org.uk  
 

 
Dr Ellen Helsper, Darlithydd yn Ysgol Economeg Llundain (Strategaeth Ymchwil a Dadansoddi, Golygydd yr 
Adroddiad) 

Mae Ellen Helsper yn Athro Cyswllt ac yn Gyfarwyddwr Astudiaethau 
Graddedigion yn Adran y Cyfryngau a Chyfathrebu Ysgol Economeg a 
Gwyddor Gwleidyddol Llundain.  Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys 
llythrennedd digidol, y cysylltiadau rhwng allgáu digidol a chymdeithasol;  
cyfathrebu rhyngbersonol wedi'i gyfryngu;  a datblygiadau methodolegol 
meintiol ac ansoddol ym maes gwaith ymchwil sy'n ymwneud â'r cyfryngau a 
chyfathrebu.  Mae'n ymgynghori gyda diwydiant, y llywodraeth a 
rhanddeiliaid o'r trydydd sector ac mae'n ymwneud gyda'r prosiectau 
ymchwil rhyngwladol canlynol:  EU Kids Online (www.eukidsonline.net), From 
Digital Skills to Tangible Outcomes 
(http://www.oii.ox.ac.uk/research/projects/?id=112), the World Internet 
Project (www.worldinternetproject.net) ac astudiaeth gan UE (EAHC2011CP-
01) ynghylch effaith marchnata ar-lein ar ymddygiad plant. 
 
 

 
Dr Gareth Loudon, Uwch-ddarlithydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd (Mentor Gwirfoddol, Strategaeth Ymchwil 
a Dadansoddi, Golygydd yr Adroddiad) 

 
Mae Dr Gareth Loudon yn Brif Ddarlithydd ym Mhrifysgol Metropolitan 
Caerdydd ac mae'n gyd-sylfaenydd ac yn Gyfarwyddwr Centre for Creativity Ltd.  
Mae diddordebau ymchwil Gareth yn canolbwyntio ar greadigrwydd a'r broses 
arloesi, gan gyfuno syniadau o faes anthropoleg a seicoleg, peirianneg a 
dylunio.  Mae Gareth wedi bod yn weithgar ym maes ymchwil academaidd a 
diwydiannol ers 25 o flynyddoedd ac mae wedi datblygu sawl syniad ymchwil yr 
holl ffordd i gynhyrchion masnachol ar gyfer cwmnïau megis Apple ac 
AsiaWorks hefyd.  Yn ogystal, mae Gareth wedi gweithio i gwmnïau gan ynnwys 
Cegelec ac Ericsson.  Mae gan Gareth sawl patent a dros 50 o gyhoeddiadau at 
ei gilydd. 
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Mr Richard Linington, Sylfaenydd Experience Research (Cyfweliadau Ymchwil, Strategaeth Ymchwil a Dadansoddi) 
 

Richard Linington, Experience Research and Consulting Limited  
Mae Richard Linington yn anthropolegwr ac mae wedi bod yn defnyddio 
offerynnau ymchwil ethnograffig a gyda defnyddwyr ers 15 mlynedd er mwyn 
cynnig dirnadaeth a dadorchuddio anghenion cuddiedig ac anghenion allanol 
pobl.  Yna, caiff yr anghenion hyn eu cyflwyno er mwyn ysbrydoli cleientiaid a 
thimau prosiectau i arloesi ac i gynllunio datrysiadau a pharatoi strategaethau 
busnes sy'n canolbwyntio ar y marchnadoedd a dargedir.  
 
Mae gan Richard brofiad helaeth o weithio mewn timau prosiect aml-
ddisgyblaethol ac mae wedi gweithio gydag amrediad o gleientiaid gan 
gynnwys y Cyngor Dylunio, y Bwrdd Strategaeth Technoleg a Kodak.  Mae 
modd i chi gael gwybod mwy am Richard trwy droi at 
www.experienceresearch.com  
 

 
Mrs Serena Davies, Athrawes rhan-amser yn Ysgol Preseli (Cyfweliadau Ymchwil (Cymraeg), Strategaeth Ymchwil a 
Dadansoddi) 
 

 Mae Serena yn athrawes Ddaearyddiaeth ac Astudiaethau Busnes, sydd wedi 
bod yn addysgu mewn sefydliadau uwchradd er 2002.  Mae'n teimlo'n 
angerddol ynghylch datblygu Llythrennedd Digidol mewn ysgolion, a 
sefydlodd “Brosiect eDdysg” (Prosiect eDdysgu) yn Ysgol y Preseli yn 2012.  
Mae hi wedi cynnal gweithdai digidol niferus i athrawon ar draws Cymru, yn 
ogystal ag Athrawon Newydd Gymhwyso, Arweinwyr Digidol a disgyblion.  Yn 
fwyaf diweddar, dyfarnwyd 'Gwobr Canmoliaeth Uchel' i Serena am ei 
Defnydd Arloesol o Dechnoleg Ddigidol yng Ngwobrau Dysgu Digidol 
Cenedlaethol 2014, ac ar hyn o bryd, mae'n cydlynu prosiect er mwyn 
cyflwyno trefniant BYOT ar gyfer y 6ed Dosbarth yn Ysgol y Preseli.  Yn 
bwysicaf oll, mae hi'n wraig, yn fam i 3 o blant ifanc 'prysur' ac yn siaradwr 
Cymraeg rhugl! 
 
 
 
 

 
Mr Huw Davies (Gwirfoddolwr, Strategaeth Ymchwil a Dadansoddi) 

 
 Mae Huw Davies yn gyn raglennydd dadansoddi ac yn athro yn wythnosau 

olaf ei PhD ynghylch Gwyddor y We. Mae wedi defnyddio amrywiaeth o 

fethodolegau ymchwil cyfrifiadureg ac ansoddol er mwyn ymchwilio i'r 

ffordd y mae pobl ifanc o wahanol ddosbarthiadau cymdeithasol ac o 

wahanol gefndiroedd ethnig ac addysgol yn defnyddio'r We er mwyn 

darganfod am a thrafod faterion sy'n ymwneud â'u hiechyd a materion 

wedi'u gwleidyddoli megis y newid yn yr hinsawdd, damcaniaethau 

ynghylch cynllwynion a mewnfudo.  Yn ogystal, mae'n gyd-gynullydd grŵp 

Cymdeithaseg Ddigidol Cymdeithas Cymdeithasegol Prydain.  


