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Cydnabyddiaeth

Ni allai’r arolwg hwn fod wedi digwydd heb gydweithrediad y disgyblion, yr athrawon a’r

penaethiaid yn yr ysgolion a gymerodd ran. Rydym yn ddiolchgar iawn am eu cymorth.

Hoffai’r awduron ddiolch i’n holl gydweithwyr yng ngwahanol adrannau’r SCYA a

gyfrannodd at lwyddiant yr arolwg ac at gyhoeddi’r adroddiad hwn. Hoffem ddiolch yn

enwedig i’r canlynol:

• Y Gweinyddydd Prosiect, Pat Bhullar, am ei holl waith drwy gydol y prosiect, yn enwedig

o ran cynhyrchu profion a holiaduron a threfnu’r marcio.

• Joan Howell, NickWard a thîm yrArgraffdy am argraffu’r holl ddeunydd cyhoeddusrwydd

a deunydd yr arolwg.

• Jennie Jupp a’i chydweithwyr yng Ngwasanaethau Data Ymchwil am eu gwaith tra

gwerthfawr o ran cefnogi ysgolion PISA a chysylltu â nhw.

• Cydweithwyr yn y Grðp Ystadegau, Ymchwil a Dadansoddi (SRAG) am ddadansoddi

data cenedlaethol PISA. Yn arbennig, rydym yn ddiolchgar i Ian Schagen am ei gymorth

wrth inni ddehongli’r data ac am ei gyfraniadau technegol i’r adroddiad.

• Alison Lawson a’i chydweithwyr am gynhyrchu a chyhoeddi’r adroddiad.

• Robat Powell a’i gydweithwyr yn Uned Gymreig y SCYA am gyfieithu’r adroddiad.

Prosiect ar y cyd â nifer o bartneriaid rhyngwladol yw PISA. Rydym yn ddiolchgar i holl

aelodau Consortiwm Rhyngwladol PISA y cyfrannodd eu gwaith caled a’u cefnogaeth

tuag at gwblhau PISA 2006 yn llwyddiannus. Byddem hefyd yn hoffi diolch i Andreas

Schleicher a’i gydweithwyr yn yr OECD am eu cefnogaeth a’u hyblygrwydd.

Gwerthfawrogwyd hyn yn fawr.

Rydym hefyd yn ddiolchgar am yr holl gefnogaeth ac arweiniad a dderbyniasom ym

mhob cam o’r arolwg oddi wrth Keith Davies a’i gydweithwyr yn Llywodraeth Cynulliad

Cymru.
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Crynodeb

1 Cefndir a Throsolwg

1.1 Mae’r Rhaglen er Asesiad Disgyblion Rhyngwladol (PISA) yn arolwg o gyrhaeddiad

addysgol disgyblion 15 oed a drefnir gan Gorff Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd

(OECD).

1.2 Yng Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon cynhaliwyd PISA 2006 ar ran llywodraeth pob

gwlad gan y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg (SCYA/NFER). Cymerodd yr

Alban ran ar wahân.

1.3 Cynhwysir canlyniadau ar gyfer y Deyrnas Unedig (DU) gyfan yn adroddiad rhyngwladol

PISA a gyhoeddir gan yr OECD. Mae pedair rhan y DU yn cyfrannu i’r canlyniad hwn yn

ôl eu poblogaethau.

1.4 Cynhelir yr arolwg bob tair blynedd. Bu’r cyntaf yn 2000 a’r ail yn 2003. Y trydydd

arolwg oedd PISA 2006. Ni chymerodd Cymru ran yn PISA yn 2000 a 2003.

1.5 Cymerodd cyfanswm o 57 gwlad ran yn PISA 2006. Cynhwysai’r nifer 30 o wledydd sy’n

aelodau o’r OECD a 24 aelod o’r Undeb Ewropeaidd (UE).

1.6 Cyngor Awstralia er Ymchwil Addysgol (ACER) sy’n arwain y consortiwm rhyngwladol

sy’n cynllunio ac yn gweithredu’r arolwg ar ran yr OECD.

1.7 Defnyddir safonau ansawdd rhyngwladol llym yn ystod pob cam o arolwg PISA i sicrhau

cysondeb cyfieithu ac addasu offerynnau, gweithdrefnau samplo a gweinyddu’r arolwg yn

yr holl wledydd cyfranogol.

1.8 Mae arolwg PISA’n asesu disgyblion mewn gwyddoniaeth, darllen a mathemateg. Un o’r

rhain fydd y prif faes ym mhob arolwg. Darllen oedd y prif faes yn PISA 2003 a

mathemateg yn 2006. Y prif faes yn PISA 2006 oedd gwyddoniaeth.

1.9 Adroddir am gyrhaeddiad mewn gwyddoniaeth ar dair graddfa: Nodi materion

gwyddonol, Esbonio ffenomena’n wyddonol a Defnyddio tystiolaeth wyddonol.

1.10 Yn ogystal â phrofion i’r disgyblion, mae arolwg PISA’n cynnwys holiaduron i’r

disgyblion a’r ysgolion sy’n cymryd rhan. Yn PISA 2006 roedd y rhain yn cynnwys rhai

cwestiynau cefndir cyffredinol ond yn canolbwyntio’n bennaf ar ymagweddiad at

wyddoniaeth ac agweddau ar ddysgu gwyddoniaeth.

2 Arolwg PISA yng Nghymru

2.1 Cymerodd Cymru ran yn yr arolwg yn llawn am y tro cyntaf yn PISA 2006.

2.2 Roedd yr holl brofion a holiaduron ar gael yn Saesneg a Chymraeg.
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2.3 Yng Nghymru cyfrannodd 124 o ysgolion a 3044 o ddisgyblion at PISA 2006.

Cynrychiolai hyn 84 y cant o’r ysgolion a samplwyd ac 89 y cant o’r disgyblion a

samplwyd.

2.4 Bu ymateb yr ysgolion yn sampl gyfunol y DU un y cant yn unig dan y cyfradd cyfranogi

targed. Roedd hyn yn welliant sylweddol ar gyfraddau cyfranogi blaenorol yn y DU.

Roedd dyfarnwr samplo PISA’n fodlon nad oedd dim tystiolaeth y byddai’r diffyg bach

hwn yn arwain at unrhyw duedd yn y canlyniadau.

2.5 Roedd ymateb y disgyblion yn y DU yn rhagori ar ofyniad PISA y dylai o leiaf 80 y cant

o’r disgyblion a samplwyd gymryd rhan. Bu hyn hefyd yn welliant ar arolygon PISA

blaenorol.

3 Cyrhaeddiad disgyblion mewn gwyddoniaeth

3.1 Roedd gan 12 gwlad sgoriau cymedrig ar gyfer gwyddoniaeth a oedd yn arwyddocaol

uwch na Chymru. Mewn 15 gwlad nid oedd y gwahaniaeth rhyngddynt a Chymru mewn

sgoriau cymedrig yn ystadegol arwyddocaol. Roedd gan 29 gwlad sgoriau cymedrig a

oedd yn arwyddocaol is na Chymru.

3.2 Nid oedd y sgôr gymedrig ar gyfer gwyddoniaeth yng Nghymru’n arwyddocaol wahanol i

gyfartaledd yr OECD.

3.3 O’r 12 gwlad â sgoriau cymedrig uwch (lle ’roedd y gwahaniaeth yn ystadegol

arwyddocaol), roedd saith yn aelodau o’r OECD (Y Ffindir, Canada, Siapan, Seland

Newydd, Awstralia, yr Iseldiroedd a Chorea). Roedd gan 11 o wledydd yr OECD sgoriau

cymedrig arwyddocaol is na Chymru.

3.4 Roedd pedair o’r gwledydd â sgoriau cymedrig arwyddocaol uwch na Chymru yn yr

Undeb Ewropeaidd (Y Ffindir, Estonia, Yr Iseldiroedd a Slofenia). Roedd naw gwlad UE

yn arwyddocaol is na Chymru.

3.5 Dangosai Cymru berfformiad mwy cyson yn y gwahanol agweddau ar wybodaeth neu

fedrau gwyddonol a aseswyd yn PISA na llawer o wledydd eraill. Roedd y sgoriau

cymedrig ar y tair graddfa’n debyg i’w gilydd (gweler 1.9 uchod am ddisgrifiad o

raddfeydd gwyddoniaeth PISA).

3.6 Dangosai Cymru amrediad eang o gyrhaeddiad o gymharu â gwledydd eraill. Tra oedd

rhai disgyblion ar y lefel uchaf o gyrhaeddiad, cafwyd ‘cynffon’ sylweddol o ddisgyblion

isel eu cyrhaeddiad. Dim ond pedair gwlad PISA oedd ag amrediad ehangach na Chymru

(yr Unol Daleithiau, Bwlgaria, Seland Newydd ac Israel).

3.7 Sgoriodd bechgyn yn arwyddocaol uwch na merched. Deilliodd hyn yn bennaf o

wahaniaeth ar un raddfa, Esbonio ffenomena’n wyddonol. Mae’r raddfa hon yn ymdrin â

gwybodaeth o gynnwys a damcaniaethau gwyddonol. Ar y ddwy raddfa arall ni chafwyd

gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol rhwng bechgyn a merched. Gwelwyd perfformiad

uwch gan fechgyn ar raddfa Esbonio ffenomena’n wyddonol yn y rhan fwyaf o’r gwledydd

cyfranogol.
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4 Cyrhaeddiad disgyblion mewn mathemateg

4.1 Pwnc atodol oedd mathemateg yn arolwg PISA 2006. Aseswyd is-sampl o ddisgyblion

mewn mathemateg ac roedd llai o gwestiynau nag mewn gwyddoniaeth. Mae’r

canlyniadau a gofnodir yn amcangyfrifon ar gyfer y boblogaeth gyfan, seiliedig ar

berfformiad y disgyblion a wnaeth eitemau prawf mathemateg

4.2 Roedd gan 22 wlad sgoriau cymedrig ar gyfer mathemateg a oedd yn arwyddocaol uwch

na Chymru. Mewn 12 gwlad nid oedd y gwahaniaeth rhyngddynt a Chymru mewn sgoriau

cymedrig yn ystadegol arwyddocaol. Roedd gan 22 wlad sgoriau cymedrig a oedd yn

arwyddocaol is na Chymru.

4.3 Roedd y sgôr gymedrig ar gyfer mathemateg yng Nghymru o dan gyfartaledd PISA a’r

gwahaniaeth yn arwyddocaol wahanol.

4.4 O’r 22 wlad â sgoriau cymedrig uwch (lle’r oedd y gwahaniaeth yn ystadegol

arwyddocaol), roedd 16 yn aelodau o’r OECD. Roedd gan bump o wledydd yr OECD

sgoriau cymedrig arwyddocaol is na Chymru (Portiwgal, yr Eidal, Gwlad Groeg, Twrci a

Mecsico).

4.5 Roedd 11 o’r gwledydd â sgoriau cymedrig arwyddocaol uwch na Chymru yn yr Undeb

Ewropeaidd. Roedd pum gwlad UE yn arwyddocaol is na Chymru (Portiwgal, yr Eidal,

Gwlad Groeg, Romania a Bwlgaria).

4.6 Mewn gwrthgyferbyniad i wyddoniaeth, dangosai Cymru amrediad cul o gyrhaeddiad

mewn mathemateg o gymharu â gwledydd eraill. Deilliodd hyn yn bennaf o’r nifer

cymharol isel o gyflawnwyr uchel. Tra oedd y gyfran ar y lefelau isaf yn debyg i

gyfartaledd yr OECD, bu’r gyfran ar y lefelau uchaf o dan gyfartaledd yr OECD.

4.7 Sgoriodd bechgyn yn arwyddocaol uwch na merched mewn mathemateg. Bu hyn yn wir

mewn 35 o’r 57 gwlad gyfranogol.

5 Cyrhaeddiad disgyblion mewn darllen

5.1 Pwnc atodol oedd darllen yn arolwg PISA 2006. Aseswyd is-sampl o ddisgyblion mewn

darllen ac roedd llai o gwestiynau nag mewn gwyddoniaeth. Mae’r canlyniadau a gofnodir

yn amcangyfrifon ar gyfer y boblogaeth gyfan, seiliedig ar berfformiad y disgyblion a

wnaeth eitemau prawf darllen.

5.2 Roedd gan 16 gwlad sgoriau cymedrig ar gyfer darllen a oedd yn arwyddocaol uwch na

Chymru. Mewn 17 gwlad nid oedd y gwahaniaeth i Gymru mewn sgoriau cymedrig yn

ystadegol arwyddocaol. Roedd gan 22 wlad sgoriau cymedrig a oedd yn arwyddocaol is na

Chymru.

5.3 Roedd y sgôr gymedrig ar gyfer darllen yng Nghymru o dan gyfartaledd PISA a’r

gwahaniaeth yn arwyddocaol wahanol.

5.4 O’r 16 gwlad â sgoriau cymedrig uwch (lle’r oedd y gwahaniaeth yn ystadegol

arwyddocaol), roedd 12 yn aelodau o’r OECD. Roedd gan bedair o wledydd yr OECD

sgoriau cymedrig arwyddocaol is na Chymru (yr Eidal, Gwlad Groeg, Twrci a Mecsico).
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5.5 Roedd wyth o’r gwledydd â sgoriau cymedrig arwyddocaol uwch na Chymru yn yr Undeb

Ewropeaidd. Roedd pedair gwlad yn yr UE yn arwyddocaol is na Chymru (yr Eidal,

Gwlad Groeg, Romania a Bwlgaria).

5.6 Roedd yr amrediad cyrhaeddiad mewn darllen yn debyg i gyfartaledd yr OECD, er, fel

mewn mathemateg, y cafwyd llai o ddisgyblion ar y lefelau cyrhaeddiad uchaf na

chyfartaledd gwledydd yr OECD.

5.7 Sgoriodd merched yn arwyddocaol uwch na bechgyn mewn darllen. Bu hyn yn wir ym

mhob un o’r gwledydd cyfranogol.

6 Gwyddoniaeth yng Nghymru: disgyblion ac ysgolion

6.1 Cred disgyblion yng Nghymru fod gwyddoniaeth yn werthfawr er mwyn deall y byd a

gwella amgylchiadau byw. Maent o’r farn bod gwyddoniaeth yn llai gwerthfawr iddynt yn

bersonol nag i’r gymdeithas, ond maent yn cydnabod ei bod yn bwysig iddynt wneud yn

dda mewn gwyddoniaeth.

6.2 Mae’r disgyblion yn hyderus eu bod yn gallu gwneud amrywiaeth o dasgau cysylltiedig â

dysgu gwyddoniaeth yn hawdd neu â thipyn o ymdrech. Maent yn mwynhau dysgu am

wyddoniaeth ac yn meddwl eu bod yn gwneud hynny’n weddol dda, ond ni theimlant fod

dysgu gwyddoniaeth a’i deall yn hawdd.

6.3 At ei gilydd, nid yw disgyblion yng Nghymru’n credu bod gwyddoniaeth yn hwyl, ac nid

ydynt yn cymryd rhan yn aml mewn gweithgareddau cysylltiedig â gwyddoniaeth tu allan

i weithgareddau cysylltiedig â’u gwaith ysgol.

6.4 Nododd y rhan fwyaf o’r disgyblion yng Nghymru eu bod yn derbyn gwybodaeth dda am

faterion amgylcheddol. Ar y cyfan maent yn pryderu am broblemau cysylltiedig â’r

materion hyn ac maent yn cytuno â mesurau i hybu datblygiad cynaladwy. Er hynny, ceir

rhai amheuon am y graddau y teimlant fod y problemau hyn yn cyffwrdd â nhw’n bersonol

ac am eu parodrwydd i aberthu i helpu eu gorchfygu.

6.5 Ni soniodd ysgolion yng Nghymru am brinder athrawon mawr, ond nodwyd bod mwy o

brinder adnoddau na chyfartaledd yr OECD.

7 PISA yn y Deyrnas Unedig

7.1 Mewn gwyddoniaeth, roedd y perfformiad cyfartalog ym mhedair rhan y DU yn debyg. Yr

unig wahaniaeth ystadegol arwyddocaol oedd bod sgôr gymedrig disgyblion yng

Nghymru’n arwyddocaol is na Lloegr. Gwnaeth bechgyn yn well na merched yng

Nghymru a Lloegr ond nid yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban. Cafwyd yr amrediad

ehangaf rhwng y disgyblion a sgoriodd isaf ac uchaf mewn gwyddoniaeth yng Ngogledd

Iwerddon.

7.2 Dangosai perfformiad mewn mathemateg fwy o amrediad ar draws gwledydd y DU na

pherfformiad mewn gwyddoniaeth. Bu sgôr gymedrig disgyblion Lloegr a’r Alban yn

arwyddocaol uwch na Chymru, a’r sgôr gymedrig yn yr Alban hefyd yn arwyddocaol

uwch na Gogledd Iwerddon. Rhagorodd bechgyn ar ferched yn Lloegr, Cymru a’r Alban
ix
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a’r gwahaniaeth rhwng y sgoriau cymedrig yn arwyddocaol. Yng Ngogledd Iwerddon bu

sgôr gymedrig bechgyn yn uwch na sgôr merched, ond ni fu’r gwahaniaeth yn ystadegol

arwyddocaol. Unwaith eto, cafwyd yr amrediad cyrhaeddiad ehangaf mewn mathemateg

yng Ngogledd Iwerddon.

7.3 Roedd perfformiad cyfartalog mewn darllen yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn

debyg. Yng Nghymru, bu’r sgôr gymedrig yn is a’r gwahaniaeth yn ystadegol

arwyddocaol o gymharu â’r tair gwlad arall. Rhagorodd merched ar fechgyn mewn darllen

ym mhob rhan o’r DU, fel ym mhob gwlad arall yn arolwg PISA. Fel yn achos

gwyddoniaeth a mathemateg, cafwyd yr amrediad cyrhaeddiad ehangaf yng Ngogledd

Iwerddon.

7.4 Roedd ymagweddiad disgyblion tuag at agweddau ar wyddoniaeth a dysgu gwyddoniaeth

yn debyg iawn ar draws yr UD. Lle cafwyd gwahaniaethau, y tueddiad mwyaf cyffredin

oedd bod disgyblion yn yr Alban yn llai cadarnhaol nag yn rhannau eraill y DU. Fodd

bynnag, nid oedd yr un o’r gwahaniaethau hyn yn fawr iawn.
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1 PISA – Cefndir a throsolwg

1.1 Cyflwyniad

Mae Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) yn arolwg o gyrhaeddiad addysgol a

drefnir gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD). Yng

Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon cynhelir yr arolwg ar ran y llywodraethau priodol

gan y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg.

Fel mesur o ganlyniadau addysgol mae PISA yn ategu’r dangosyddion addysgol eraill a

gesglir gan aelodau’r OECD er mwyn cynnal cymariaethau rhyngwladol. Mae’n asesu

gwybodaeth a sgiliau disgyblion pymtheg mlwydd oed, wrth iddynt nesáu at ddiwedd eu

cyfnod yn yr ysgol. Asesir disgyblion ar eu gallu i fynd i’r afael â thasgau bywyd go iawn

gan gynnwys darllen a llythrennedd mathemategol a gwyddonol. Mae’r nod hwn yn

gwahaniaethu PISA rhag asesiadau eraill o ddisgyblion sy’n mesur eu meistrolaeth o

bynciau ysgol.

Cynhelir PISA bob tair blynedd. Cynhaliwyd yr astudiaeth PISA gyntaf yn 2000 (gydag

atodiad yn 2002), ac wedyn yn 2003 a 2006. Bydd yr arolwg nesaf yn 2009. Yn ystod y

cylch cyntaf cynhaliwyd yr arolwg mewn 43 gwlad (32 yn 2000 ac 11 yn 2002) a 41 o

wledydd yn yr ail gylch (2003). Yn y cylch hwn, y trydydd, cyfranogodd 57 gwlad, gan

gynnwys pob un o 30 aelod yr OECD. Mae pob cylch yn canolbwyntio ar un o’r tri maes

llythrennedd ac yn asesu gwybodaeth a sgiliau’r maes hwnnw: darllen, mathemateg a

gwyddoniaeth. Prif ffocws cylch 2006 oedd gwyddoniaeth, gyda darllen a mathemateg yn

is-feysydd.

Yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon safodd y myfyrwyr yr asesiad dwy awr ym

mis Tachwedd 2006 o dan amodau prawf, gan ddilyn y gweithdrefnau safonedig a

weithredwyd gan bob gwlad. Yn yr Alban cynhaliwyd arolwg PISA yn gynharach yn

2006. Gyda ffocws y cylch hwn ar wyddoniaeth, roedd oddeutu dwy ran o dair o’r

cwestiynau ar y pwnc hwn. Defnyddiwyd canran o gwestiynau’r cylchoedd blaenorol yn y

prawf dwy awr. Mae hyn yn cynnig parhad rhwng y cylchoedd sy’n medru gweithredu fel

mesur o newid.

Yn ogystal ag asesiad PISA, cwblhawyd holiadur gan y myfyrwyr. Roedd yr Holiadur

Disgyblion hwn yn darparu gwybodaeth am gefndir economaidd a chymdeithasol

disgyblion, eu harferion astudio, a’u hagweddau at wyddoniaeth ac at ddysgu

gwyddoniaeth. Yn ogystal, cwblhawyd Holiadur Ysgol gan Benaethiaid ysgolion

cyfrannog. Roedd yn darparu gwybodaeth am faint yr ysgol, niferoedd a dderbynir,

adnoddau a threfniadaeth yr ysgol, ynghyd â’r gweithgareddau gwyddonol sydd ar gael yn

yr ysgol.

Defnyddir oed yn hytrach na grðp blwyddyn fel ffactor diffiniol ar gyfer cymryd rhan yn

yr arolwg oherwydd gwahaniaethau mewn grwpiau blwyddyn ac ym mholisïau symud

disgyblion o flwddyn i flwyddyn ledled y byd. Roedd y disgyblion pymtheg mlwydd oed
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a gymerodd ran yn y DU ym Mlwyddyn 11 yn bennaf yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, ac

ym Mlwyddyn 12 yng Ngogledd Iwerddon.

1.2 Datblygu’r arolwg

Mae Cyngor Awstralia er Ymchwil i Addysg (ACER) yn arwain y consortiwm

cenedlaethol sy’n cynllunio ac yn gweithredu’r arolwg ar ran yr OECD. Cynlluniwyd

arolwg 2006 ar sail profiadau’r ddau gylch blaenorol. Drwy ddefnyddio gweithdrefnau a

phrofion arolwg safonedig, nod yr arolwg yw casglu data o bedwar ban byd y gellir eu

cymharu er gwaethaf gwahaniaethau mewn ieithoedd a diwylliant.

Cytunwyd ar fframwaith a manyleb yr arolwg yn rhyngwladol a chyflwynodd y

consortiwm yn ogystal â’r cyfranogwyr eitemau i’w cynnwys yn yr arolwg. Ar ôl i banel o

arbenigwyr adolygu’r cwestiynau, gwahoddwyd y gwledydd i gynnig sylwadau o ran

anhawster, priodoldeb diwylliannol, perthnasedd cwricwlaidd a pherthnasedd nad yw’n

gwricwlaidd.

Yn 2005 cynhaliwyd treialon maes ym mhob gwlad a defnyddiwyd y canlyniadau i

gwblhau cynnwys a fformat prif offerynnau’r astudiaeth.

Defnyddir safonau ansawdd rhyngwladol llym ar bob cam o arolwg PISA er mwyn sicrhau

cysondeb o ran cyfieithu ac addasu’r offerynnau, gweithdrefnau samplo a gweinyddu’r

arolwg ym mhob un o’r gwledydd cyfrannog.

1.3 Yr hyn mae PISA yn ei fesur

Mae’r adran hon yn disgrifio’n gryno bwrpas asesu gwyddoniaeth, mathemateg a darllen

gan PISA yn 2006. Ceir disgrifiad llawn o’r fframwaith cysyniadol sy’n sail i asesiad

PISAyn Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy: A Framework for PISA

2006 (OECD, 2006).

1.3.1 Gwyddoniaeth

Roedd ‘llythrennedd gwyddonol’ yn brif ffocws PISA 2006, ac yn ffocws atodol yn 2000

a 2003. Mae PISA’n diffinio pobl sy’n wyddonol llythrennol fel y rheiny sy’n gallu nodi

cwestiynau, caffael gwybodaeth newydd, esbonio ffenomena gwyddonol, a dod i

gasgliadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth am faterion sy’n ymwneud â gwyddoniaeth. Mae

pobl o’r fath hefyd yn deall arweddion nodweddiadol gwyddoniaeth fel ffurf ar wybodaeth

ac ymholiad dynol, maent yn ymwybodol o’r ffordd mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn

ffurfio eu bywydau a’u hamgylcheddau, ac yn fodlon ac yn barod i ymgysylltu â materion

sy’n ymwneud â gwyddoniaeth a chyda syniadau gwyddonol, fel dinesydd myfyrgar. Mae

asesiadau PISA yn mesur nid yn unig gwybodaeth neu gysyniadau gwyddonol, ond

dealltwriaeth prosesau a chysyniadau gwyddonol hefyd.

Mae gwybodaeth neu gysyniadau gwyddonol yn cynnwys y cysylltiadau sy’n cynorthwyo

deall ffenomena perthynol. Yn PISA, serch bod y cysyniadau gwyddonol yn rhai

cyfarwydd (yn ymwneud â ffiseg, cemeg, y gwyddorau biolegol a gwyddorau’r ddaear a’r2
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gofod), gofynnir i’r disgyblion eu cymhwyso at gynnwys yr eitemau prawf ac nid yn unig

cofio ffeithiau.

Mae prosesau gwyddonol yn canolbwyntio ar y gallu i gaffael, dehongli a gweithredu ar

dystiolaeth. Nodwyd tair proses yn PISA: yn gyntaf, disgrifio, esbonio, a rhagfynegi

ffenomena gwyddonol; yn ail, deall archwiliad gwyddonol; ac, yn drydydd, dehongli

tystiolaeth a chasgliadau gwyddonol.

Mae cyd-destunau gwyddonol yn ymwneud â chymhwyso gwybodaeth wyddonol a’r

defnydd o brosesau gwyddonol. Mae fframwaith asesu PISA yn nodi tri phrif faes:

gwyddoniaeth o fewn bywyd ac iechyd, gwyddoniaeth o fewn y ddaear a’r amgylchedd, a

gwyddoniaeth o fewn technoleg.

Yn fframwaith asesu gwyddoniaeth PISA, ymgorfforir ‘llythrennedd gwyddonol’ o fewn

pedair agwedd ryngberthynol: cyd-destun, cymwyseddau, gwybodaeth ac agweddau, fel

y’u dangosir yn Ffigur 1.1 isod.

Ffigur 1.1 Fframwaith gwyddoniaeth PISA

Mae adroddiad rhyngwladol PISA (OECD, 2007) yn nodi bod dysgu gwyddoniaeth yn

draddodiadol yn canolbwyntio ar yr ail o’r tri chymhwysedd yn aml (Esbonio ffenomena

yn wyddonol), sydd angen cynefindra â gwybodaeth a damcaniaethau gwyddonol

allweddol. Eto i gyd, heb y gallu i ganfod problem wyddonol yn y lle cyntaf ac wedyn

dehongli canfyddiadau mewn modd perthnasol i’r byd go iawn, nid yw’r disgyblion yn

hollol lythrennog o ran gwyddoniaeth. Er enghraifft, bydd y disgyblion sydd wedi

meistroli damcaniaeth wyddonol, ond sydd heb y gallu i bwyso a mesur y dystiolaeth, yn

gyfyng o safbwynt defnyddio gwyddoniaeth yn eu bywydau fel oedolion. Felly mae’r tri

chymhwysedd yn rhan hanfodol o’r broses o ddod yn wyddonol lythrennog. Rhennir y

cymwyseddau fel a ganlyn: 3
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Cyd-destun

Sefyllfaoedd bywyd
sy’ n cynnwys
gwyddoniaeth a
thechnoleg

Cymhwyseddau

• Nodi materion

• Esbonio
ffenomena yn
wyddonol

• Defnyddio
tystiolaeth
wyddonol

Gwybodaeth

yr hyn rydych yn ei
wybod am:

• Y byd naturiol a
thechnoleg
(gwybodaeth am
wyddoniaeth)

• Gwyddoniaeth ei
hun (gwybodaeth
ynglþn â
gwyddoniaeth)

Agweddau

• Sut rydych yn ymateb i
faterion gwyddonol
(diddordeb, cefnogaeth
i ymholiadau
gwyddonol, cyfrifoldeb)

Yn galw
arnoch i:

Dylanwedir
ar y modd
rydych yn
gwneud
hyn gan:



Canfod materion gwyddonol

• Adnabod materion y gellir eu hymchwilio’n wyddonol

• Nodi geiriau allweddol er mwyn chwilio am wybodaeth wyddonol

• Adnabod nodweddion allweddol ymchwiliad gwyddonol

Esbonio ffenomena yn wyddonol

• Cymhwyso gwybodaeth am wyddoniaeth mewn sefyllfa benodol

• Disgrifio neu ddehongli ffenomena’n wyddonol a rhagfynegi newidiadau

• Nodi disgrifiadau, esboniadau a rhagfynegiadau priodol

Defnyddio tystiolaeth wyddonol

• Dehongli tystiolaeth wyddonol a gwneud a chyfleu casgliadau

• Nodi’r tybiaethau, y dystiolaeth a’r rhesymeg y tu ôl i gasgliadau

• Ystyried goblygiadau cymdeithasol datblygiadau gwyddonol a thechnegol

Mae’r ddwy elfen wybodaeth yn dilyn ymlaen o hyn. Mae Gwybodaeth ynglþn â

gwyddoniaeth yn cynnwys dau gategori (ymholiad gwyddonol ac esboniadau gwyddonol),

tra bod Gwybodaeth am wyddoniaeth yn ymwneud â deall cysyniadau a theorïau

gwyddonol sylfaenol. Rhannwyd pob un o’r rhain fel a ganlyn:

Gwybodaeth ynglþn â gwyddoniaeth - Ymholiad gwyddonol

• Man cychwyn (e.e. cywreinrwydd, cwestiynau gwyddonol)

• Pwrpas (e.e. i gynhyrchu tystiolaeth sy’n gymorth i ateb cwestiynau gwyddonol,

syniadau/modelau/theorïau cyfredol yn arwain ymholiadau)

• Arbrofion (e.e. mae gwahanol gwestiynau’n awgrymu ymchwiliadau gwyddonol

gwahanol, cynllunio)

• Data (e.e. meintiol [mesuriadau], ansoddol [arsylwadau])

• Mesuriadau (e.e. ansicrwydd cynhenid, posibilrwydd atgynhyrchu, amrywiaeth,

cywirdeb/manylder o ran offer a gweithdrefnau)

• Nodweddion canlyniadau (e.e. empirig, petrus, profadwy, ffugiadwy, hunan gywirol)

Gwybodaeth ynglþn â gwyddoniaeth – Esboniadau gwyddonol

• Mathau (e.e. hypothesis, damcaniaeth, model, deddf wyddonol)

• Ffurfiannau (e.e. gwybodaeth sydd mewn bodolaeth a thystiolaeth newydd, creadigrwydd

a dychymyg, rhesymeg)

• Rheolau (e.e. yn rhesymegol gyson, yn seiliedig ar dystiolaeth, yn seiliedig ar wybodaeth

hanesyddol a chyfredol)

• Canlyniadau (e.e. gwybodaeth newydd, dulliau newydd, technolegau newydd,

archwiliadau newydd)4
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Gwybodaeth am wyddoniaeth (cynnwys) – Systemau Ffisegol

• Strwythur mater (e.e. model gronyn, bondiau)

• Nodweddion mater (e.e. newidiadau cyflwr, dargludedd thermal a thrydanol)

• Newidiadau cemegol mater (e.e. adweithiau, trosglwyddo ynni, asidau/basau)

• Mudiannau a grymoedd (e.e. cyflymder, ffrithiant)

• Ynni a thrawsnewid ynni (e.e. cadwraeth, afradlonedd, adweithiau cemegol)

• Rhyngweithiadau ynni a mater (e.e. tonnau golau a radio, tonnau sain a seismig)

Gwybodaeth am wyddoniaeth (cynnwys) – Systemau Byw

• Celloedd (e.e. strwythurau a phwrpas, DNA, planhigion ac anifeiliaid)

• Dynol (e.e. iechyd, maeth, afiechyd, atgenhedlu, is-systemau [megis treuliad,

resbiradaeth, cylchrediad, ysgarthiad, a’u perthynas])

• Poblogaethau (e.e. rhywogaethau, esblygiadau, bioamrywiaeth, amrywiad genetig)

• Ecosystemau (e.e. cadwyni bwyd, mater, a llif ynni)

• Biosffer (e.e. gwasanaethau ecosystemau, cynaliadwyedd)

Gwybodaeth am wyddoniaeth (cynnwys) – Systemau’r ddaear a’r gofod

• Strwythurau systemau’r Ddaear (e.e. lithosffer, atmosffer, hydrosffer)

• Ynni o fewn systemau’r Ddaear (e.e. ffynonellau, hinsawdd fyd-eang)

• Newidiadau yn systemau’r Ddaear (e.e. tectonig platiau, cylchoedd geocemegol,

grymoedd adeiladol a dinistriol)

• Hanes y Ddaear (e.e. ffosilau, tarddiad ac esblygiad)

• Y Ddaear yn y Gofod (e.e. disgyrchiant, systemau solar)

Gwybodaeth am wyddoniaeth (cynnwys) – Systemau Technoleg

• Rôl technoleg seiliedig ar wyddoniaeth (e.e. datrys problemau, cynorthwyo bodau dynol i

gwrdd ag anghenion a dyheadau, cynllunio a chynnal archwiliadau)

• Perthnasoedd rhwng gwyddoniaeth a thechnoleg (e.e. technolegau’n cyfrannu at

ddatblygiadau gwyddonol)

• Cysyniadau (e.e. optimeiddiaeth, cyfaddawdau, cost, peryglon, manteision)

• Egwyddorion pwysig (e.e. meini prawf, cyfyngiadau, cost, datblygiadau newydd,

dyfeisiadau, datrys problemau)

Roedd tri math o gwestiwn gwyddonol: eitemau ymateb penagored a ofynnai i’r

disgyblion ysgrifennu atebion hirach; ymateb penagored byr a ofynnai am atebion o

ychydig eiriau; neu ymateb caeedig (e.e. aml-ddewis). Roedd tua thraean o’r eitemau o’r
5
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math penagored hirach a ofynnai i’r disgyblion ddatblygu ac egluro eu hymateb. Fel arfer

roedd y cwestiynau hyn yn werth dau neu dri marc.

1.3.2 Mathemateg

Mathemateg oedd y prif bwnc yn arolwg PISA 2003, a phwnc llai yn arolygon PISA 2000

a 2006.

Seilir diffiniad PISA o fathemateg ar gysyniad ‘llythrennedd mathemategol.’ Nod PISA

yw asesu gallu disgyblion i ddefnyddio eu gwybodaeth fathemategol yn weithredol mewn

gwahanol amgylchiadau ym mywyd oedolion, yn hytrach nag ar ddiffiniad seiliedig ar yr

hyn a ddysgir yn y gwledydd cyfrannog. Mae PISA yn diffinio ‘llythrennedd

mathemategol’ fel

gallu unigolyn i ganfod a deall y rhan mae mathemateg yn ei chwarae yn y byd, i

wneud dyfarniadau ar sail gadarn ac i ddefnyddio a chysylltu â mathemateg mewn

ffyrdd sy’n bodloni anghenion bywyd yr unigolyn hwnnw fel dinesydd adeiladol,

pryderus a myfyrgar. (OECD 2006)

Er mwyn bod yn fathemategol lythrennog, mae angen i’r disgybl feddu ar wybodaeth

ffeithiol am fathemateg, sgiliau i gynnal gweithrediadau a dulliau mathemategol, a gallu i

gyfuno’r elfennau hyn yn greadigol wrth ymateb i sefyllfaoedd allanol.

Mae PISA yn cydnabod cyfyngiadau defnyddio asesiadau amser-penodol i gasglu

gwybodaeth am rywbeth mor gymhleth â mathemateg yn yr arolwg eang hwn, yn enwedig

yn achos PISA 2006 ble’r oedd mathemateg yn bwnc atodol â llai o gwestiynau nag ar

gyfer gwyddoniaeth. Bwriedir mynd i’r afael â hyn drwy gael ystod gytbwys o gwestiynau

sy’n asesu gwahanol elfennau o broses fathemategol y disgybl. Dyma’r broses lle mae’r

disgybl yn dehongli problem fel un fathemategol ac yn defnyddio gwybodaeth a medrau

mathemategol i gael datrysiad synhwyrol i’r broblem.

Mae’n well gan PISA gwestiynau sy’n seiliedig ar gyd-destun, lle mae angen i’r disgybl

fynd i’r afael â’r sefyllfa a phenderfynu sut i ddatrys y broblem. Rhoddir mwy o werth ar

y tasgau hynny y gellir eu hwynebu yn y byd go iawn a lle byddai person yn gwneud

defnydd dilys o fathemateg. Yn ogystal, ceir rhai cwestiynau mwy haniaethol sy’n hollol

fathemategol yn arolwg PISA.

Gofynnwyd i’r disgyblion ddangos eu hymatebion mewn gwahanol ffyrdd. Roedd tua

thraean o’r cwestiynau yn rhai ag ymatebion agored lle disgwyliwyd i’r disgyblion

ddatblygu eu hymatebion eu hunain. Roedd y cwestiynau hyn yn tueddu i asesu

cysyniadau mathemategol eang. Yn nodweddiadol, byddai nifer o ymatebion i gwestiwn o

fewn y categori hwn yn dderbyniol fel rhai cywir ac yn deilwng o farciau. Roedd gweddill

y cwestiynau naill ai’n rhai amlddewis neu’n gwestiynau ymateb agored syml, oddeutu’r

un nifer o bob un. Nid oedd gan y cwestiynau hyn, a oedd yn tueddu i asesu’r rhai llai

galluog o ran sgiliau, ddim ond un ymateb cywir.

6
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Prosesau Mathemategol

• Mathemateiddio

Mae PISA’n disgrifio proses pum cam sy’n cychwyn wrth i’r disgyblion ganolbwyntio ar

y broblem ac yn gorffen wrth iddynt gynnig ateb. Yn ystod y broses mae’r myfyriwr yn

ceisio canfod y fathemateg berthnasol, yn gosod realiti i’r naill ochr, yn datrys y broblem

fathemategol, ac yn olaf yn dehongli’r datrysiad mathemategol yn nhermau’r broblem yn

y byd go iawn.

• Clystyrau cymhwysedd

Mae PISA’n ystyried cymhwysedd fel craidd mathemateg. Nodir wyth nodwedd ar gyfer

cymhwysedd mathemategol: meddwl a rhesymu; ymresymu; cyfathrebu; modelu; cynnig

a datrys problemau; cynrychioliad; defnyddio iaith a gweithrediadau symbolaidd, ffurfiol

a thechnegol; defnyddio cymhorthion ac offer. Fel rheol mae angen defnyddio nifer o’r

cymwyseddau hyn ar yr un pryd, felly byddai’n weithred artiffisial i brofi pob un

cymhwysedd yn unigol. Yn lle hyn crëwyd tri chlwstwr cynhwysedd ehangach. Gall

cwestiwn prawf yn unrhyw un o’r tri chlwstwr feddu ar elfennau o unrhyw un o’r wyth

cymhwysedd sylfaenol, ond mae lefel y dyfnder yn wahanol yn y gwahanol glystyrau.

• Y clwstwr ailgynhyrchu

Mae cwestiynau’r clwstwr hwn yn gofyn i’r disgybl ailgynhyrchu deunydd cyfarwydd a

chyflawni gweithrediadau arferol.

• Y clwstwr cysylltiadau

Mae cwestiynau’r clwstwr hwn yn gofyn i’r disgybl integreiddio, cysylltu ac ymestyn

ychydig ar ddeunydd cyfarwydd.

• Y clwstwr myfyriol

Mae cwestiynau’r clwstwr hwn yn gofyn i’r disgybl ddefnyddio lefelau uwch o resymeg,

ymresymu, haniaethu, cyffredinoli a modelu mewn cyd-destunau newydd. Fel rheol mae’r

cwestiynau’n disgwyl i’r disgybl integreiddio a chysylltu deunydd o wahanol linynnau’r

cwricwlwm mathemategol.

Cynnwys Mathemategol

Nod cynnwys mathemategol PISA yw adlewyrchu’r fathemateg a ddefnyddir yn y byd go

iawn. Gellir dosbarthu’r tasgau’n fras i bedwar syniad cyffredinol:

• Gofod a siâp

Yn cynnwys siapau a phatrymau; gwybodaeth weledol; lleoliad; gofod

• Newid a pherthnasoedd

Yn cynnwys meddwl yn weithredol; twf llinol, esbonyddol, cyfnodol a logistaidd

• Nifer

Yn cynnwys rhesymeg gyfrannol; rhesymeg feintiol (synnwyr rhif; ystyr gweithrediadau;

maint rhifau; cyfrifiannau cain; mathemateg y pen; amcangyfrifon)
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• Ansicrwydd

Yn cynnwys meddwl ystadegol (amrywiaeth); cynhyrchu, dadansoddi a chyflwyno data;

tebygoleg; casgliadau

Gan fod llawer o gynnwys mathemategol y categorïau’n gorgyffwrdd o’u hanfod, gall

unrhyw syniad cyffredinol gyd-daro ag unrhyw syniad cyffredinol arall. Er enghraifft, gall

Newid a Pherthnasoedd fod yn berthnasol i batrymau rhif (Nifer), y berthynas rhwng tair

ochr triongl (Gofod a Siâp) neu ganran canlyniadau dymunol o’u cymharu â’r holl

ganlyniadau posibl wrth daflu dis (Ansicrwydd).

Sefyllfaoedd a Chyd-destun

Mae ‘llythrennedd mathemategol’ yn ymwneud â gwneud a defnyddio mathemateg mewn

sefyllfaoedd sy’n amrywio o’r cyffredin i’r anghyffredin, o’r syml i’r cymhleth (OECD

2006). Gosodir pob cwestiwn mewn un o bedair sefyllfa, lle ystyrir ‘personol’ fel yr agosaf

at brofiad bob dydd y myfyriwr a ‘gwyddonol’ fel yr un fwyaf anghyfarwydd. O fewn pob

sefyllfa gosodir cwestiynau mewn cyd-destunau amrywiol.

• personol

• addysgol/galwedigaethol

• cyhoeddus

• gwyddonol

1.3.3 Darllen

Darllen oedd y prif bwnc yn astudiaeth gyntaf PISA yn 2000 a phwnc llai yn arolygon

PISA 2003 a 2006.

O safbwynt PISAmae darllen yn canolbwyntio ar allu’r disgybl i ddefnyddio gwybodaeth

o destun ysgrifenedig ym mhob sefyllfa maent yn dod ar ei thraws yn ystod eu bywydau.

Defnyddir y term ‘llythrennedd darllen’ yn PISA, a diffinir hwn fel deall, defnyddio a

myfyrio dros destunau ysgrifenedig, er mwyn cyrraedd eich nod, i ddatblygu eich

gwybodaeth a’ch potensial ac i gymryd rhan yn y gymdeithas (OECD, 2006). Diffinnir

cysyniad ‘llythrennedd darllen’ yn PISA gan dri dimensiwn: fformat y deunydd darllen,

math y dasg ddarllen neu’r agweddau darllen, a’r sefyllfa neu’r pwrpas y lluniwyd y testun

ar eu cyfer.

Mae’r dimensiwn cyntaf, sef fformat y testun, yn rhannu’r deunydd neu’r testunau darllen

yn destunau parhaol a thestunau bylchog. Yn nodweddiadol, lluniwyd testunau parhaol o

frawddegau a drefnwyd yn baragraffau. Nid yw testunau bylchog wedi eu trefnu mewn

fformat llinellog tebyg i hwn ac efallai bydd angen dehongli tablau neu ddiagramau, er

enghraifft. Mae angen dull o ddarllen gwahanol ar destunau o’r fath i’r hyn sydd ei angen

ar destunau parhaol.

Diffinnir yr ail ddimensiwn gan dair agwedd ddarllen: adfer gwybodaeth, dehongli

testunau a myfyrio ar destunau a’u gwerthuso. Yn y tasgau hynny lle mae’r disgyblion yn

adfer gwybodaeth mae angen canfod un darn o wybodaeth neu fwy o fewn y testun. Yn y

tasgau dehongli mae angen i’r disgyblion lunio ystyr a dod i gasgliadau o wybodaeth
8
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ysgrifenedig. Mae’r trydydd math o dasg yn galw ar i’r disgyblion fyfyrio ar destunau a’u

gwerthuso. Yn y tasgau hyn mae angen i’r disgyblion gysylltu gwybodaeth yn y testun â’u

gwybodaeth, syniadau a phrofiadau blaenorol.

Y trydydd dimensiwn yw sefyllfa neu gyd-destun. Categoreiddiwyd testunau asesiad

PISA yn ôl eu cynnwys a phwrpas bwriadol y testun. Roedd pedair sefyllfa: darllen ar

gyfer defnydd preifat (personol), darllen ar gyfer defnydd cyhoeddus, darllen ar gyfer

gwaith (galwedigaethol) a darllen ar gyfer addysg.

Roedd tri math o eitemau darllen: ymateb penagored, ymateb agored byr neu ymateb

caeedig (e.e. amlddewis). Roedd oddeutu hanner y cwestiynau angen ymateb agored, tra

oedd y gweddill angen ymateb caeedig. Roedd oddeutu traean o’r math penagored hiraf

lle’r oedd angen i’r myfyrwyr ddatblygu ac esbonio eu hymateb. Yn gyffredinol roedd y

cwestiynau hyn yn rhai dau neu dri marc. Roedd gweddill y cwestiynau ymateb agored

angen dim ond atebion byr.

1.4 Sut y mesurir hyfedredd

Mae PISA’n defnyddio lefelau hyfedredd i ddisgrifio’r math o sgiliau mae’r disgyblion yn

debygol o’u dangos ar bob lefel benodol a’r tasgau maent yn gallu eu cwblhau. Mae

cwestiynau prawf sy’n canolbwyntio ar dasgau syml yn cael eu categoreiddio ar lefelau is,

lle mae’r rheiny sy’n fwy anodd yn cael eu categoreiddio ar lefelau uwch. Seiliwyd

categoreiddiadau’r cwestiynau ar ddadansoddiad meintiol ac ansoddol fel ei gilydd, gan

gymryd i ystyriaeth pa mor anodd yw’r cwestiynau ynghyd â barn arbenigwyr ar alwadau

gwybyddol penodol pob cwestiwn unigol. Categoreiddiwyd holl gwestiynau PISA yn y

modd hwn.

Mae’r disgyblion a ddisgrifir fel rhai ar lefel benodol nid yn unig yn dangos gwybodaeth a

sgiliau sy’n gysylltiedig â’r lefel honno ond maent hefyd yn dangos yr hyfedredd sydd ei

angen ar lefelau is. Er enghraifft, ystyrir yr holl ddisgyblion sy’n hyfedr ar Lefel 3 hefyd

yn hyfedr ar Lefelau 1 a 2. Yn achos gwyddoniaeth (gweler Pennod 3) a mathemateg

(gweler Atodiad B4) ceir chwe lefel, tra ceir pum lefel o ran darllen (gweler Atodiad C4).

Lefel hyfedredd disgybl yw’r lefel uchaf lle mae’n ateb dros hanner y cwestiynau’n gywir.

Gosodwyd y sgôr gymedrig ar gyfer pob graddfa ar 500 ymhlith gwledydd yr OECD, a

phob gwlad yn cyfrannu’n gyfartal at y cyfartaledd. Gosodwyd y raddfa llythrennedd

darllen ar 500 yn y flwyddyn gyntaf yn 2000. Yn yr un modd gosodwyd y raddfa

fathemateg ar 500 yn 2003. Gan mai PISA 2006 oedd yr arolwg cyntaf lle’r oedd

gwyddoniaeth yn brif faes, gosodwyd y raddfa wyddoniaeth o’r newydd ar sgôr gymedrig

o 500. Fel yn achos unrhyw fesuriadau sy’n cael eu hailadrodd ac sy’n defnyddio samplau,

dylid disgwyl i’r sgôr gymedrig amrywio ychydig o flwyddyn i flwyddyn heb nodi o

angenrheidrwydd unrhyw newid gwirioneddol yn lefel gyffredinol sgiliau llythrennedd yn

fyd-eang. Cyfartaledd yr OECD ar gyfer darllen eleni yw 492 a 498 ar gyfer mathemateg.

Mae’r tabl isod yn dangos sgôr y pwyntiau ar gyfer pob lefel ymhob pwnc.
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Is na
Lefel 1 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3 Lefel 4 Lefel 5 Lefel 6

Gwyddoniaeth is na 335 335-410 410-484 484-559 559-633 633-708 uwch na
708

Mathemateg is na 358 358-420 420-482 482-545 545-607 607-669 uwch na
669

Darllen is na 335 335-407 407-480 480-553 553-626 uwch na
626

Mae pob cylch PISA yn canolbwyntio ar bwnc gwahanol. Nid yw holl gwestiynau PISA

yn cael eu cyflwyno i unrhyw un myfyriwr. Yn lle hynny, defnyddir dulliau ystadegol i

amcangyfrif y tebygolrwydd y byddai’r myfyriwr yn gallu ateb cwestiynau, nad yw wedi

eu cael mewn gwirionedd, yn gywir.

1.5 Gweinyddu’r arolwg

Fel y nodwyd uchod, cynhaliwyd yr arolwg yn rhyngwladol ar ran yr OECD gan

Gonsortiwm PISA dan arweiniad Cyngor Awstralia er Ymchwil i Addysg (ACER). Roedd

y Consortiwm yn gyfrifol am bob agwedd o’r gweithdrefnau, gan gynnwys datblygu

profion, holiaduron a llawlyfrau gweinyddu, penderfyniadau ar samplo o fewn gwledydd

a sicrhau bod yr holl wledydd yn bodloni safonau ansawdd llym. Bu’r Consortiwm yn

gweithio gyda Chanolfan Genedlaethol PISA ym mhob gwlad, drwy’r Rheolwr Prosiect

Cenedlaethol (NPM). Yn achos Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon y Sefydliad

Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg (NFER) oedd Canolfan Genedlaethol PISA.

Roedd y Canolfannau Cenedlaethol yn gyfrifol am wneud addasiadau lleol i offer a

llawlyfrau ac am unrhyw gyfieithu lle’r oedd angen. Gwnaeth y SCYA addasiadau lleol

priodol i holl offerynnau a dogfennau atodol PISA. Cyfieithwyd yr holl ddeunydd i’r

Gymraeg a gofynnwyd i’r disgyblion yng Nghymru ym mha iaith yr roeddent am

gwblhau’r profion a’r holiaduron.

Yn ogystal roedd y Canolfannau Cenedlaethol yn gyfrifol am ddarparu’r wybodaeth

angenrheidiol ar gyfer cynnal samplo. Dewiswyd samplau ysgolion gan y Consortiwm, tra

dewiswyd samplau myfyrwyr o fewn ysgolion gan y SCYAdrwy ddefnyddio meddalwedd

a ddarparwyd gan y Consortiwm.

Dosbarthwyd yr eitemau prawf yn dri ar ddeg o lyfrynnau prawf a’r eitemau’n cael eu

hailadrodd ar draws y llyfrynnau. Roedd oddeutu traean o’r holl eitemau prawf yn asesu

gwyddoniaeth tra rhannwyd y gweddill rhwng darllen a mathemateg. Aseswyd pob

disgybl mewn gwyddoniaeth, sef prif ffocws PISA 2006. Aseswyd is-samplau o fyfyrwyr

ar hap mewn mathemateg a darllen hefyd.

Yn ogystal â’r profion, roedd dau holiadur: un ar gyfer disgyblion ac un arall ar gyfer

ysgolion. Yn ogystal, roedd holiadur opsiynol ar gyfer rhieni ond ni weinyddwyd hwn yn

y DU. Cynhwyswyd hwn yn y Treialon yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon yn 2005.

Fodd bynnag, nid oedd yr ymateb gan rieni’n ddigonol i gyfarfod â’r gofynion samplo
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llym a fynnir gan PISA. Ar sail cyngor gan Gonsortiwm PISA, ni weinyddwyd yr holiadur

rhieni yn y Brif Astudiaeth yn 2006.

Yn gyffredinol rhoddwyd y profion a’r holiaduron i’r disgyblion mewn un sesiwn sengl,

gyda chyfnod prawf o ddwy awr ac oddeutu hanner awr ar gyfer llenwi holiadur y disgybl.

Cyfanswm hyd sesiwn yr arolwg oedd oddeutu tair awr a hanner. Gweinyddwyd yr arolwg

gan weinyddwyr prawf annibynnol.

Ym mhob gwlad a oedd yn cymryd rhan yn PISA y lleiafswm ar gyfer nifer yr ysgolion a

oedd yn cyfrannu oedd 150, a lleiafswm nifer y disgyblion oedd 4,500. Yn achos y DU a

rhai o’r gwledydd eraill, mae’r nifer yn uwch na hyn. Mewn rhai achosion mae hyn

oherwydd yr angen i or-samplo rhai rhannau o’r wlad (yn achos y DU, er enghraifft, er

mwyn darparu canlyniadau dibynnol ar wahân ar gyfer Lloegr, Cymru, Gogledd Iwerddon

a’r Alban). Mewn rhai gwledydd eraill cynhaliwyd samplau ychwanegol am resymau

eraill. Mewn gwledydd bychain iawn, gyda llai na 150 o ysgolion, cynhaliwyd yr arolwg

fel cyfrifiad ysgolion gan gynnwys yr holl ysgolion uwchradd.

Yn gyffredinol mae’r disgyblion sy’n cael eu cynnwys yn astudiaeth PISA’n cael eu

disgrifio fel rhai ‘15 mlwydd oed’, ond mae yna rywfaint o hyblygrwydd yn hyn o beth

gan ddibynnu ar amseriad y prawf. Yn achos Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon roedd y

sampl yn cynnwys disgyblion rhwng 15 mlwydd a 3 mis oed hyd 16 mlwydd a dau fis oed

ar ddechrau’r cyfnod prawf.

Gofynnwyd i’r gwledydd gynnal yr arolwg yn ystod cyfnod o chwe wythnos rhwng

Mawrth ac Awst 2006. Fodd bynnag, cafodd Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon ganiatâd

i brofi y tu allan i’r cyfnod hwn oherwydd y problemau i ysgolion a achosir gan y

gorgyffwrdd â chyfnod paratoi a gweinyddu arholiadau TGAU. Cynhaliwyd yr arolwg

yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn ystod Tachwedd a Rhagfyr 2006.

1.6 Cymariaethau rhyngwladol

Mewn nifer o wledydd defnyddir data PISA i sefydlu meincnodau ar gyfer gwelliannau

addysgol seiliedig ar berfformiad gwledydd cymharol sy’n arbennig o berthnasol. Yn

ogystal gallai fod o ddiddordeb i nodi’r gwledydd hynny sydd wedi cyrraedd lefelau uchel

o gydraddoldeb o ran canlyniadau addysgol. Gall y data ddarparu llwyfan cyffredinol fel

y gall gwledydd gwahanol gyfnewid gwybodaeth a syniadau. Fodd bynnag, mae’n bwysig

gwybod beth y gellir ei gasglu yn rhesymol o’r data a pha ddehongliadau fyddai’n mynd y

tu hwnt i beth y gellir ei gefnogi’n ddibynadwy gan y canlyniadau. Mae’r isadran hon yn

atgoffa’r darllenydd am rai o’r pwyntiau ystadegol sylfaenol sydd angen eu cadw mewn

cof wrth gymharu dwy gyfres o ganlyniadau.

Mae PISA’n defnyddio canllawiau cynhwysfawr a gweithdrefnau gwirio llym gyda’r

bwriad o warantu bob yr holl ddata yn cael eu casglu yn yr un modd yn union ym mhob

gwlad. Yn ymarferol, mae’n anodd dros ben i warantu bod pob agwedd o’r arolwg yn cael

ei gweithredu mewn ffyrdd hollol gymaradwy ar draws y byd. Mae consortiwm PISA’n

ymchwilio i unrhyw wahaniaethau sy’n ymddangos. Mewn achosion lle nad oes unrhyw

effaith ar ansawdd y data maent yn cael eu cynnwys yn y canlyniadau cyffredinol, er bod 11
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nodyn atodedig yn yr adroddiad rhyngwladol mewn rhai achosion. Mewn achosion lle

ystyrir y bydd y gwahaniaeth yn effeithio ar ansawdd y data, ac er mwyn gwneud

cymariaethau gwledydd yn anfuddiol, hepgorir y data perthnasol o’r canlyniadau

cyffredinol. Eto, nodir unrhyw achosion tebyg yn yr adroddiad rhyngwladol.

Math gwahanol o wall sy’n effeithio ar y canlyniadau yw gwallau samplo. Nid gwall

dynol ar ran y bobl sy’n cynnal y dadansoddiad mewn gwahanol wledydd yw hwn, yn

hytrach mae’n deillio o’r amrywiaeth cynhenid rhwng poblogaethau dynol na ellir ei

grynhoi mewn unrhyw ffordd fanwl gywir ac sy’n effeithio ar bron pob ymchwil a

chasgliad data sy’n defnyddio samplo. Dim ond petai pob un sy’n 15 mlwydd oed, ym

mhob gwlad gyfranogol, yn cymryd rhan yn PISA y gellir nodi heb wall bod y

canlyniadau’n cynrychioli cyrhaeddiad yr holl fyfyrwyr yn hollol. Mewn gwirionedd

casglwyd data oddi wrth sampl o rai 15 mlwydd oed. Felly, yr hyn a geir yn y

canfyddiadau yw’r amcangyfrifiad gorau o’r modd y byddai’r holl boblogaeth wedi ateb

(y prawf). Ceir dulliau ystadegol i fesur pa mor dda yw’r amcangyfrifiad. Fodd bynnag,

mae’n bwysig cydnabod bod yr holl ddata ar ymddygiad neu agweddau dynol sy’n cael eu

casglu yn y modd hwn yn agored i elfen o wall. Mae cymharu gwahaniaethau bach rhwng

dwy gyfres o ganlyniadau yn aml yn ddibwys oherwydd petaent yn cael eu mesur unwaith

eto mae’n eithaf posibl y gallai’r canlyniadau fod y ffordd arall o amgylch.

Yn ogystal â gwallau samplo, ffynhonnell arall o ansicrwydd yw gwallau mesur. Mae hyn

yn cyfeirio at y canlyniadau a geir gan bob myfyriwr yn unigol, ac yn ystyried

amrywiaethau yn eu sgôr nad ydynt yn gysylltiedig yn uniongyrchol â’u gallu sylfaenol

ond oherwydd ffactorau amherthnasol. Rhoddir ystyriaeth i’r ddwy ffynhonnell o

ansicrwydd yn y dadansoddiad manwl o ddata PISA.

Am y rhesymau uchod, mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio’n bennaf ar wahaniaethau

nodweddiadol ystadegol rhwng sgorau cymedrig yn hytrach na threfn restrol gwledydd.

Mae’r gwahaniaethau hyn yn rhai sy’n annhebygol o gael eu hachosi gan amrywiadau ar

hap oherwydd ffynonellau’r gwallau a drafodwyd uchod.

Yn rhai o’r tablau cynrychiolir y gwledydd yn nhrefn eu sgorau cymedrig, ond gall

canolbwyntio ar drefn y gwledydd yn unig fod yn gamarweiniol gan fod y gwahaniaeth

rhwng dwy wlad yn fach ar adegau ac mae eu trefn yn fympwyol. Hyd yn oed os yw’r

gwahaniaethau’n ymddangos yn fawr mae’n bosibl nad ydynt yn arwyddocaol o ran

ystadegau. Mae hyn oherwydd bod profion ar gyfer arwyddocâd ystadegol yn ystyried

ystod y canlyniadau yn ogystal â’r sgorau cymedrig (gweler Atodiad CH am esboniad

llawnach o’r profion o arwyddocâd ystadegol a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad hwn).

Gall gwahaniaethau nodweddiadol rhwng gwledydd ddigwydd o ganlyniad i nifer fawr o

ffactorau, ac ni chasglwyd data ar gyfer rhai ohonynt yn arolwg PISA. Er enghraifft, gallai

gwahaniaethau mewn profiadau addysg gwahanol wledydd chwarae rhan yn hyn, yn yr un

ffordd ag y gallai amrywiaeth eang o wahanol brofiadau y tu allan i’r ysgol. Felly hefyd

gallai fod yn bwysig ystyried effaith gronnol profiadau dysgu yn y tymor hir yn hytrach

nag ystyried amrywiaethau gwledydd yn unig wrth addysgu rhai 15 mlwydd oed.
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1.7 Strwythur yr adroddiad hwn

Mae Penawdau 3, 4 a 5 yn disgrifio hyfedredd disgyblion yn y tri maes asesu: darllen,

mathemateg a gwyddoniaeth. Mae pob pennod yn cychwyn drwy gyflwyno canlyniadau

cyraeddiadau disgyblion yng nghyd-destun cyraeddiadau gwledydd eraill. Rhoddir

ystyriaeth hefyd i wahaniaethau yng nghyraeddiadau bechgyn a merched.

Mae’r tablau a’r ffigyrau rhyngwladol a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn cynnwys

canlyniadau’r Deyrnas Unedig am mai’r rhain sy’n cael eu nodi ym mhob tabl

rhyngwladol. Yn y rhan fwyaf o achosion mae’r tablau a’r ffigurau sy’n cynrychioli’r

canlyniadau yn cynnwys canlyniadau ar gyfer Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r

Alban gan y cyfeirir at y ffigurau hyn ym Mhennod 6.

Ceir dadansoddiadau manylach o berfformiad rhyngwladol myfyrwyr yn adroddiad yr

OECD ar PISA 2006 sy’n cynnwys canlyniadau ar gyfer y Deyrnas Unedig (OECD 2007).
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2 Arolwg PISA yng Nghymru

2.1 Cyflwyniad

Rhoddwyd cytundeb i gynnal astudiaeth PISA 2006 yng Nghymru, Lloegr a Gogledd

Iwerddon i’r Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil ac Addysg (SCYA/NFER) ar ran

Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC), yr Adran Addysg a Sgiliau (DfES - DCFS yn awr)

yn Lloegr, a’r Adran Addysg yng Ngogledd Iwerddon (DENI). Cymerodd yr Alban ran ar

wahân yn yr astudiaeth. Cofnodir canlyniadau holl ranbarthau’r DU fel un canlyniad ar

gyfer y Deyrnas Unedig yn adroddiad rhyngwladol PISA, gyda chanlyniadau rhannau

gwahanol y DU yn cael eu cofnodi mewn Atodiad.

2.2 Sampl PISA

Cam cyntaf y samplo oedd cytundeb ar newidynnau haeniad ysgolion i’w defnyddio ym

mhob gwlad. Dengys Tabl 2.1 pa newidynnau a ddefnyddiwyd ar gyfer samplo ysgolion

yng Nghymru ar gyfer PISA 2006.

Tabl 2.1 Newidynnau haeniad ar gyfer Cymru

Math o ysgol • ysgolion a gynhelir

• ysgolion annibynnol

Ardal • Gogledd

• Powys a’r De

• De Ddwyrain

Awdurdod lleol • Yn amrywio o fewn ardal

Mae gan wledydd yr hawl i eithrio ysgolion o’r ffrâm samplo os yw’n debygol na fydd

mwyafrif y disgyblion yn gymwys i gymryd rhan yn PISA. Ar y sail hon eithriwyd

ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion o’r ffrâm samplo yng Nghymru.

Yn dilyn cytundeb ar y cynllun samplo a sefydlu amcangyfrifon poblogaeth y grðp oed,

anfonwyd rhestr o’r holl ysgolion cymwys a’u poblogaeth at Gonsortiwm PISA.

Gweithredodd y Consortiwm y broses samplo ysgolion ac yna anfonwyd rhestr yr

ysgolion a ddewiswyd yn ôl at y NFER.

Wedyn gwahoddwyd yr ysgolion hynny a ddewiswyd yn y sampl i gymryd rhan, a

gofynnwyd i’r rheiny a gytunodd i ddarparu manylion yr holl ddisgyblion a fyddent ym

Mlwyddyn 11 ar adeg cychwyn cyfnod arolwg PISA ym mis Tachwedd 2006. Yn

ychwanegol gofynnwyd iddynt ddarparu manylion am unrhyw un a anwyd yn y cyfnod

priodol ond a oedd mewn grwpiau blwyddyn eraill.

Pan dderbyniwyd data’r myfyrwyr oddi wrth yr ysgolion defnyddiwyd meddalwedd

Keyquest, a gafodd ei ddarparu gan Gonsortiwm PISA, i ddewis 30 o fyfyrwyr ar hap o

bob ysgol o blith y rheiny a oedd yn bodloni diffiniad oed PISA.14
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Mae gan astudiaeth PISA ofynion samplo llym o ran graddfa dderbyniol y cyfranogiad ac

amnewid yr ysgolion hynny sy’n gwrthod. O fewn pob gwlad dewisir tair sampl ar wahân

os ceir digon o ysgolion. Y gyntaf yw’r brif sampl a’r ddwy arall yn samplau wrth gefn â’r

un nifer o ysgolion â’r brif sampl. Yn y samplau wrth gefn mae pob ysgol yn cysgodi ysgol

benodol yn y prif sampl. Felly, os gwrthododd ysgol yn y prif sampl gymryd rhan roedd

dwy ysgol arall ar gael i’w defnyddio fel amnewidiadau ar gyfer yr ysgol honno.

Yng Nghymru roedd 150 o ysgolion yn y brif sampl. Nid oes digon o ysgolion uwchradd

yng Nghymru i ganiatáu dwy ysgol wrth gefn i bob un yn y brif sampl. Cynhwyswyd yr

holl ysgolion oedd ar ôl yn y sampl wrth gefn. Mewn rhai achosion roedd yr ysgolion wrth

gefn yn cysgodi mwy nag un ysgol yn y brif sampl.

Eithriwyd tair ysgol o’r prif sampl gan nad oeddent yn gymwys naill ai oherwydd eu bod

yn ysgolion arbennig neu oherwydd nad oedd ganddynt ddigon o ddisgyblion yn y grðp

oed. Felly cyfanswm y sampl a ddefnyddiwyd ar gyfer cyfrifiadau samplo oedd 147.

Roedd recriwtio ysgolion yn fater roedd yn rhaid rhoi sylw arbennig iddo yn PISA 2006

gan fod y rheolau rhyngwladol am gyfranogiad ysgolion yn gosod safonau uchel. Yn ôl

rheolau samplo PISA, ymateb dderbyniol ysgol yn y prif sampl fyddai 85 y cant. Os yw’r

ymateb o’r brif sampl yn cwrdd â’r canran hwn, nid oes angen amnewid ysgolion nad

ydynt yn cymryd rhan. Os yw ymateb y brif sampl yn is na’r canran hwn ond yn uwch na

65 y cant mae’n bosibl cael ymateb derbyniol o hyd drwy amnewid ysgolion o’r samplau

wrth gefn. Fodd bynnag, mae’r targed yn codi wedyn - er enghraifft, gydag ymateb o’r prif

sampl o 70 y cant, y targed ar ôl amnewid yw 94 y cant.

Yng Nghymru, cytunodd cyfanswm o 128 ysgolion y brif sampl i gymryd rhan yn PISAyn

y lle cyntaf. Roedd hyn yn 87 y cant o’r brif sampl o 147 ysgol, ac felly gwnaethpwyd y

penderfyniad nad oedd angen amnewid ysgolion a oedd wedi gwrthod gan y cyrhaeddwyd

y targed o 85 y cant o ysgolion. Yn anffodus, tynnodd pedair ysgol yn ôl ar y funud olaf

pan oedd yn rhy hwyr i gysylltu ag ysgolion wrth gefn. Felly cafwyd nifer terfynol o 124

ysgol, sef graddfa ymateb o 84 y cant.

Amcangyfrifir graddfa ymateb ryngwladol y Deyrnas Unedig ar sail canlyniadau Cymru,

Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban, gyda phwysiad yn ôl y boblogaeth ym mhob gwlad

ynghyd â maint yr ysgol. Roedd graddfa ymateb ysgolion Cymru, Lloegr a Gogledd

Iwerddon ddim ond un canran yn fyr o’r gofynion cyfranogiad. Roedd hwn yn welliant

mawr ar arolygon PISA 2000 a 2003, pan fethodd sampl y DU gwrdd â’r gofynion

cyfranogiad gan 65 y cant o ysgolion y brif sampl, a hefyd roedd gryn dipyn yn fyr o

gyflawni’r raddfa cyfranogiad ar ôl amnewid. Er hynny, gan fod yr ymateb ychydig yn is

na’r hyn roedd ei angen, gofynnwyd i’r NFER gyfrannu dadansoddiad o nodweddion

ysgolion a oedd yn ymateb a rhai nad oeddent yn ymateb yng Nghymru, Lloegr a Gogledd

Iwerddon. Dangosodd hyn nad oedd gwahaniaethau sylweddol a derbyniodd canolwr

samplo PISA nad oedd tystiolaeth o duedd bosibl yn y sampl o ganlyniad i ddiffyg

cyfranogiad ysgolion.

Roedd gofyniad yr ymateb terfynol ar gyfer cyfanswm y disgyblion a gymerai ran, a’r

targed yma oedd 80 y cant yn gyffredinol. Cyrhaeddwyd y targed hwn yng Nghymru

gydag 89 y cant o’r disgyblion a samplwyd yn ymateb (cyfanswm o 3,044 disgybl). Roedd 15
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ymateb y myfyrwyr yr un mor uchel yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, ac felly roedd y

Deyrnas Unedig ar y cyd wedi derbyn ymateb myfyrwyr boddhaol pan bwyswyd y data yn

unol â’r boblogaeth.
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3 Cyrhaeddiad disgyblion mewn
gwyddoniaeth yng Nghymru

3.1 Cyflwyniad

Mae’r bennod hon yn cofnodi cyrhaeddiad disgyblion yng Nghymru mewn gwyddoniaeth.

Mae’n tynnu ar ganfyddiadau a amlinellwyd yn yr adroddiad rhyngwladol (OECD 2007)

ac yn gosod canlyniadau ar gyfer Cymru yng nghyd-destun y canfyddiadau hynny.

Mae’r adroddiad rhyngwladol yn cynnwys canlyniadau pob un o’r 57 gwlad a gymerodd

ran. Tra ceir canfyddiadau’r holl wledydd yn y bennod hon, lle bo’n berthnasol, mae’r

mwyafrif o’r canfyddiadau’n gysylltiedig ag is-grðp o wledydd. Mae’r gwledydd sy’n

ffurfio’r grðp cymhariaeth yn cynnwys gwledydd yr OECD, yr UE ac eraill â sgoriau

cymharol uchel. Gan nad yw gwledydd â sgoriau isel iawn mor berthnasol i ddibenion

cymharu, gollyngwyd y gwledydd â sgôr gymedrig ar gyfer gwyddoniaeth o lai na 430 o’r

tablau onid ydynt yn aelodau o OECD neu’r UE. Felly, mae’r grðp cymhariaeth yn y

bennod hon ar gyfer gwyddoniaeth yn cynnwys 44 o wledydd (24 ohonynt yn aelodau’r

UE a 29 yn aelodau’r OECD):

Awstralia Gweriniaeth Slofacia* Lithwania* Slofenia*

Awstria* Gweriniaeth Tsiec* Lwcsembwrg* Sweden*

Bwlgaria* Gwlad Belg* Macao-Tsieina Taipei Tsieineaidd

Canada Gwlad Groeg* Mecsico Tsieina-Hong Kong

Chile Gwlad Pwyl* Norwy Twrci

Corea Gwlad yr Iâ Portiwgal* Y Ffindir*

Croatia Hwngari* Rwmania* Y Swistir

Denmarc* Israel Sbaen* Yr Almaen*

Estonia* Iwerddon* Seland Newydd Yr Eidal*

Ffederasiwn Rwsia Latfia* Serbia Yr Iseldiroedd*

Ffrainc* Liechtenstein Siapan Yr Unol Daleithiau

Gwledydd yr OECD (heb eu hitaleiddio) Gwledydd nad ydynt yn yr OECD (wedi eu hitaleiddio)

*Gwledydd yr UE

Dyma drydydd cylch PISA. Ni chymerodd Cymru ran yn y ddau arolwg PISA cyntaf, yn

2000 a 2003. Roedd prif ffocws y cyntaf, yn 2000, ar asesu darllen, gyda mathemateg a

gwyddoniaeth yn bynciau atodol. Yn 2003 aseswyd y tri phwnc unwaith yn rhagor, gyda

mathemateg yn brif ffocws. Yn 2006, gwyddoniaeth oedd y prif ffocws am y tro cyntaf.

Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar gyrhaeddiad mewn gwyddoniaeth yng Nghymru.

Daw canlyniadau Cymru o’r dadansoddiad rhyngwladol a gynhaliwyd ar ‘lefel is-wladol’

(h.y. ar gyfer y gwledydd cyfansoddol o fewn y DU), ynghyd â’r dadansoddiad

ychwanegol a wnaed drwy ddefnyddio’r set ddata rhyngwladol.
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3.2 Cyrhaeddiad yng Nghymru mewn perthynas â gwledydd
eraill

Cafodd disgyblion yng Nghymru sgôr gymedrig o 505 mewn gwyddoniaeth. Gwnaeth 12

o’r 56 gwlad arall a oedd yn cymryd rhan yn arwyddocaol well na Chymru mewn

gwyddoniaeth (gweler Tabl 3.1) ac nid oedd sgôr gymedrig disgyblion Cymru’n

arwyddocaol wahanol i gymedr yr OECD o 500, gan osod Cymru yn rheng ganol

cyrhaeddiad.

Ar lefel rhyngwladol perfformiodd 15 o wledydd ar lefel nad oedd yn arwyddocaol

wahanol i Gymru, ac roedd y 29 gwlad arall wedi perfformio’n arwyddocaol is. Dengys

Tabl 3.2 a 3.3 isod wledydd y grðp cymhariaeth â pherfformiad tebyg i Gymru, a’r rhai

hynny a berfformiodd yn is na Chymru. Ceir mwy o ddata yn Atodiad A1 (gwahaniaethau

nodweddiadol rhwng Cymru a gwledydd y grðp cymhariaeth) ac Atodiad A2 (sgorau

cymedrig a gwallau safonol ar gyfer Cymru a gwledydd y grðp cymhariaeth).

Dylid nodi bod y prawf o arwyddocâd ystadegol yn ystyried nid yn unig y sgôr gymedrig

ond y gwall mesuriad hefyd. Golyga hyn fod sgôr gymedrig Gwlad yr Iâ’n arwyddocaol is

na Chymru ond nid sgoriau’r Unol Daleithiau a Latfia. (Gweler Adran 1.6 uchod am

esboniad o sut y dylid dehongli arwyddocâd ystadegol yn yr adroddiad hwn. Rhydd

Atodiad CH adroddiad mwy manwl o’r dadansoddiad).

Fel y dengys Atodiad A1, mae pedair o wledydd y grðp cymhariaeth a wnaeth yn well na

Chymru yn aelodau o’r UE (Y Ffindir, Estonia, Slofenia a’r Iseldiroedd). Er na

pherfformiodd 11 o wledydd yr UE yn arwyddocaol wahanol i Gymru, perfformiodd naw

gwlad yn waeth. Felly hefyd tra roedd saith gwlad yn yr OECD wedi perfformio’n well na

Chymru, perfformiodd 12 yn debyg, a pherfformiodd 11 yn waeth. Mae hyn yn awgrymu

bod Cymru’n cymharu’n weddol dda â gwledydd eraill yr UE a gwledydd eraill yr OECD

o ran gwyddoniaeth, er nad yw’n un o’r gwledydd sy’n cyflawni uchaf.

Tabl 3.1 Gwledydd sy’n perfformio’n well na Chymru mewn gwyddoniaeth
(gwahaniaethau arwyddocaol)

Gwlad Sgôr gymedrig Gwlad Sgôr gymedrig

Y Ffindir 563 Seland Newydd 530

Hong Kong – Tsieina 542 Awstralia 527

Canada 534 Yr Iseldiroedd 525

Taipei Tsineiaidd 532 Liechtenstein 522

Estonia 531 Corea 522

Siapan 531 Slofenia 519



Tabl 3.2 Gwledydd nad ydynt yn arwyddocaol wahanol i Gymru

Gwlad Sgôr gymedrig Gwlad Sgôr gymedrig

Yr Almaen 516 Hwngari 504

Gweriniaeth Tsiec 513 Sweden 503

Y Swistir 512 Gwlad Pwyl 498

Macao - Tsieina 511 Denmarc 496

Awstria 511 Ffrainc 495

Gwlad Belg 510 Croatia 493

Iwerddon 508 Latfia 490

Cymru 505 Unol Daleithiau 489

Tabl 3.3 Gwledydd sy’n arwyddocaol is na Chymru

Gwlad Sgôr gymedrig Gwlad Sgôr gymedrig

Gwlad yr Iâ 491 Gwlad Groeg 473

Gweriniaeth Slofacia 488 Israel 454

Sbaen 488 Chile 438

Lithwania 488 Serbia 436

Norwy 487 Bwlgaria 434

Lwcsembwrg 486 Twrci 424

Ffederasiwn Rwsia 479 Rwmania 418

Yr Eidal 475 Mecsico 410

Portiwgal 474

A 12 gwlad arall

Fel a nodwyd ym Mhennod 1, mae fframwaith asesu llythrennedd gwyddonol PISA yn

amlinellu nid yn unig y wybodaeth sydd i’w hasesu, ond y sgiliau allweddol gwyddonol

hefyd. Disgrifir tri chymhwysedd (y gallu i ganfod materion gwyddonol, i esbonio

ffenomena yn wyddonol ac i ddefnyddio tystiolaeth wyddonol; gweler pennod 1.3 am fwy

o wybodaeth). Dadansoddwyd perfformiad y disgyblion ar bob un o’r cymwyseddau hyn

yn unigol, yn ychwanegol i’w perfformiad yn gyfan gwbl. Mewn rhai gwledydd

dangosodd myfyrwyr perfformiad arwyddocaol gwell neu waeth mewn rhai o’r meysydd

hyn, yn gysylltiedig â’u perfformiad cymedrig. Yng Nghymru, fodd bynnag, roedd llai o

amrywiaeth ar draws y tri chymhwyster, gan ddynodi bod myfyrwyr yn cyflawni’n

gymharol gyson ar draws y tri chymhwysedd.

Dengys Atodiadau A4 i A6 y sgoriau cymedrig ar gyfer pob gwlad yn y grðp cymhariaeth

ar bob un o’r tair raddfa gymhwysedd, tra bod Atodiadau A7 i A9 yn amlinellu’r

gwahaniaethau arwyddocaol ystadegol ar gyfer y graddfeydd hyn.

Cyflawnwyd sgôr gymedrig uchaf Cymru ar y raddfa esbonio ffenomena yn wyddonol,

gyda chymedr o 508, pedwar pwynt graddfa’n uwch na’r cymedr cyffredinol ar gyfer

gwyddoniaeth. Roedd y gwrthwyneb yn wir am y raddfa canfod materion gwyddonol, lle

sgoriodd Cymru bedwar pwynt yn is na’r cymedr cyffredinol. Ar raddfa defnyddio

tystiolaeth wyddonol, roedd cymedr Cymru ychydig dros 504, yr un peth â’r sgôr

gymedrig (o ychydig bwyntiau degol).
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Efallai ei bod yn demtasiwn casglu o hyn fod disgyblion yng Nghymru yn gymharol gryf
mewn sgiliau fel defnyddio gwybodaeth wyddonol, disgrifio ffenomena gwyddonol a nodi
esboniadau a rhagdybiaethau priodol (h.y. esbonio ffenomena yn wyddonol) a llai cryf yn
gymharol o ran sgiliau fel canfod materion sy’n bosibl i’w ymchwilio’n wyddonol a
chanfod nodweddion allweddol ymchwil wyddonol (h.y. canfod materion gwyddonol).
Fodd bynnag, ar bob un o’r tair graddfa, mae’r gwahaniaethau rhwng cymedr
gwyddoniaeth yn gymharol fach, gan nodi bod disgyblion yng Nghymru’n perfformio
mewn ffordd debyg ym mhob un o’r tri maes mewn gwirionedd.

Fel a nodwyd, gwelwyd mwy o amrywiaeth mewn rhai gwledydd eraill, mwy na 20 pwynt
gradd o wahaniaeth, mewn rhai achosion. Ni chyfyngwyd y gwahaniaethau mawr i
wledydd â chyraeddiadau isel; mewn rhai achosion, gwelwyd rhai gwahaniaethau tebyg
mewn gwledydd a oedd yn perfformio’n dda yn gyffredinol (gweler Atodiad A3). Er
enghraifft, ymhlith y gwledydd a berfformiodd yn well na Chymru’n gyffredinol, sgoriodd
Taipei Tsineiaidd 24 pwynt graddfa’n is ar ei gymedr ar gyfer canfod materion gwyddonol

ond 13 pwynt yn uwch ar esbonio ffenomena’n wyddonol. Dangosodd Hong Kong yr un
tueddiadau, i raddau llai amlwg. Yn ogystal, dangosodd rhai gwledydd eraill a
berfformiodd yn uchel wahaniaethau sylweddol. Er enghraifft, roedd disgyblion Siapan yn
gryfach mewn defnyddio tystiolaeth wyddonol (13 pwynt graddfa’n uwch na’r cymedr) ond
yn wannach mewn canfod materion gwyddonol (naw pwynt graddfa’n is), ac roedd
disgyblion Corea yn gryfach mewn defnyddio tystiolaeth wyddonol nag esbonio ffenomena
yn wyddonol (16 pwynt graddfa’n uwch ac 11 pwynt graddfa’n is, yn y drefn honno).
Roedd hyd yn oed y Ffindir, ar frig graddfa perfformiad gwyddoniaeth yn gyffredinol, yn
dangos diffyg 8 pwynt graddfa mewn canfod materion gwyddonol. I’r gwrthwyneb, roedd
Awstralia a Seland Newydd yn gymharol gryf mewn canfod materion gwyddonol a

defnyddio tystiolaeth wyddonol, ond yn gymharol wan mewn esbonio ffenomena yn

wyddonol (saith ac wyth pwynt yn is yn y drefn honno). O’r 12 gwlad a wnaeth yn
arwyddocaol well na Chymru, prin oedd y rhai a ddangosodd berfformiad cymharol gyson
ar draws y tri chymhwyster a gafwyd yng Nghymru (gweler Tabl 3.4 isod).

Tabl 3.4 Gwahaniaethau rhwng sgoriau graddedig mewn gwledydd sy’n
perfformio’n well na Chymru

Y gwahaniaeth â’r cymedr gwyddoniaeth cyffredinol

Cymedr Canfod Esbonio Defnyddio
gwyddoniaeth materion ffenomena yn tystiolaeth
cyffredinol gwyddonol wyddonol wyddonol

Y Ffindir* 563 -8 3 4

Tsieina-Hong Kong 542 -14 7 0

Canada 534 -3 -4 7

Taipei Tsineiaidd 532 -24 13 -1

Estonia* 531 -16 9 0

Siapan 531 -9 -4 13

Seland Newydd 530 6 -8 6

Awstralia 527 8 -7 4

Yr Iseldiroedd* 525 8 -3 1

Liechtenstein 522 0 -6 13

Corea 522 -3 -11 16

Slofenia* 519 -2 4 -3

Cymru 505 -4 4 0
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063.3 Dosbarthiad perfformiad mewn gwyddoniaeth

Wrth gwrs, nid digon yw gwybod yn unig pa mor dda y perfformiodd disgyblion Cymru

yn gyffredinol na’u bod wedi perfformio’n gyson ar draws y cymwyseddau a aseswyd.

Mae’n bwysig hefyd at bwrpasau addysgu a dysgu archwilio’r amrediad mewn

perfformiad rhwng y cyflawnwyr uchaf a’r isaf.

Y dull cyntaf i archwilio’r amrediad perfformiad ymhob gwlad yw edrych ar y dosbarthiad

sgoriau. Dengys y ffigur yn Atodiad A10 y dosbarthiad sgoriau ar y raddfa wyddoniaeth

yn gyffredinol ym mhob gwlad. Gwelir y data sy’n sail i’r ffigur yn Atodiad A2 sy’n nodi

maint y gwahaniaeth rhwng y cyflawnwyr uchaf a’r isaf ar y raddfa wyddoniaeth yn

gyffredinol ym mhob gwlad.

Dengys Atodiad A10 sgôr gyfartalog y disgyblion ar bob canrannell. Y bumed ganranell

yw’r sgôr lle mae pump y cant o’r disgyblion yn sgorio’n is, a’r 95ed ganrannell yw’r sgôr

lle mae pump y cant yn sgorio’n uwch. Mae hwn yn well mesur ar gyfer cymharu

gwledydd na defnyddio’r disgyblion sy’n sgorio uchaf ac isaf. Gellir amharu ar y fath

gymhariaeth gan nifer bach o ddisgyblion sy’n cael sgoriau anarferol o isel neu uchel. Mae

cymhariaeth o’r 5ed a’r 95ed canranellau’n rhoi darlun llawer gwell o’r amrediad

cyrhaeddiad nodweddiadol.

Sgôr gyfartalog disgyblion yng Nghymru ar y bumed ganrannell oedd 339, a sgôr y rhai ar

y 95ed ganrannell oedd 673. Mae hwn yn wahaniaeth o 334 o bwyntiau graddfa. Dim ond

mewn pedair gwlad arall yn y grðp cymhariaeth y cafwyd gwahaniaeth mwy (Unol

Daleithiau, Bwlgaria, Seland Newydd ac Israel). Y gwahaniaeth cymedrig ar draws y

gwledydd OECD oedd 311 pwynt graddfa. Dengys hyn fod gan Gymru amrediad eang o

gyrhaeddiad mewn gwyddoniaeth o gymharu â llawer o wledydd eraill.

Yr ail ddull i archwilio’r amrediad perfformiad yw edrych ar berfformiad ar bob un o chwe

lefel hyfedredd PISA. Amlinellir y lefelau hyn yn Ffigur 3.1. Yn ogystal, dangosir yn y

ffigur hwn y canrannau cronnol ar bob lefel ar gyfer cyfartaledd OECD a Chymru. Ceir

gwybodaeth lawn am y gyfran o’r disgyblion ar bob lefel ym mhob gwlad gymhariaeth yn

Atodiadau A11 ac A12.

Dengys Ffigur 3.1 fod y gyfran o’r disgyblion ar bob lefel yn debyg ar y cyfan i

gyfartaledd yr OECD. Dengys y tabl yn Atodiad A12 y gyfran ar bob lefel yn yr holl

wledydd cymhariaeth. Yng Nghymru, sgoriodd 4.5 y cant o’r disgyblion yn is na lefel 1

PISA, o gymharu â chyfartaledd OECD o 5.2 y cant. Ar ben arall y raddfa, cafwyd 1.9 y

cant o ddisgyblion Cymru ar y lefel uchaf, sef lefel 6 PISA. Mae hwn fymryn yn uwch na

chyfartaledd yr OECD o 1.3 y cant ar y lefel hon.

Pan gyfunir y ddwy lefel uchaf, mae gan Gymru 10.9 y cant o ddisgyblion ar y lefelau hyn.

Mae hyn eto fymryn yn uwch na chyfartaledd yr OECD, er yn is na’r gwledydd sy’n

perfformio orau. Mewn cymhariaeth, mae gan y Ffindir 20.9 y cant a Seland Newydd 17.6

y cant ar y ddwy lefel uchaf.

Dangosodd y canfyddiadau a gyflwynwyd yn gynharach fod disgyblion Cymru’n

perfformio’n gymharol gyson ar draws pob un o’r tri maes cymhwysedd. Felly, gallem

ddisgwyl gweld patrwm cyrhaeddiad tebyg ar gyfer pob cymhwysedd ar bob lefel



hyfedredd. Mae Tabl 3.4 isod yn cymharu canran y disgyblion ar bob lefel ar gyfer pob

graddfa cymhwysedd.

Ar y cyfan, mae’r dosbarthiad hyfedredd ar gyfer pob graddfa’n debyg i’r hyn a welwyd ar

gyfer gwyddoniaeth yn gyffredinol, a llawer o wahaniaethau o fewn un pwynt canran i’r

ffigur ar y lefel honno ar gyfer gwyddoniaeth yn gyffredinol. Un eithriad yw bod gan

Gymru ddosbarthiad gwahanol ar y raddfa Defnyddio tystiolaeth wyddonol, ac mae’r

amrediad cyrhaeddiad ar ei fwyaf ar y raddfa hon. Ceir yn agos i 13 y cant ar y ddwy lefel

uchaf. Fel a nodwyd uchod, roedd y gyfran ar y ddwy lefel uchaf ar gyfer gwyddoniaeth

yn gyffredinol yn llai na hyn, sef 10.9 y cant. Fodd bynnag, ceir hefyd fwy o ddisgyblion

o dan lefel 1 nag ar y graddfeydd eraill.

Tabl 3.5 Y canran ar bob lefel yng Nghymru ar gyfer pob graddfa
cymhwysedd gwyddoniaeth

Is na
Graddfa Lefel 1 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3 Lefel 4 Lefel 5 Lefel 6

Gwyddoniaeth 4.5 13.6 24.3 26.9 19.8 9.0 1.9
yn gyffredinol

Canfod materion 4.9 14.2 24.8 26.7 20.0 7.7 1.7
gwyddonol

Esbonio 4.6 13.5 23.9 26.1 19.3 9.8 2.8
ffenomena
yn wyddonol

Defnyddio 6.6 13.8 22.3 24.7 20.0 9.8 2.8
tystiolaeth
wyddonol

3.4 Gwahaniaethau rhyw

O’r 57 gwlad a gymerodd ran, roedd gan 21 wahaniaeth ystadegol arwyddocaol o ran

perfformiad ar sail rhyw ar y raddfa wyddoniaeth, naw yn ffafrio bechgyn a 12 yn ffafrio

merched (gweler Atodiad A2).

Yng Nghymru, gwnaeth bechgyn yn arwyddocaol well na merched, â sgôr gymedrig o 510

o’i gymharu â 500, gwahaniaeth arwyddocaol o 10 pwynt graddfa. Gellir priodoli’r

gwahaniaeth cyffredinol hwn rhwng sgorau gwyddoniaeth bechgyn a merched yn bennaf

i’r perfformiad gwahaniaethol ar raddfa cymhwysedd Esbonio ffenomena yn wyddonol, lle

sgoriodd y bechgyn gymedr o 519 yn erbyn 498 y merched, gwahaniaeth arwyddocaol o

21 pwynt graddfa. Mae hyn yn dynodi i fechgyn wneud yn well na merched mewn sgiliau

megis cymhwyso eu gwybodaeth wyddonol, canfod neu ddisgrifio ffenomena gwyddonol

a rhagdybio newidiadau.

Gwelwyd y patrwm hwn mewn gwahaniaeth ar raddfa Esbonio ffenomena yn wyddonol yn

y mwyafrif o wledydd y grðp cymhariaeth (gweler Atodiad A5) ac, ym mhob achos ond

un, roedd y bechgyn yn y sgorio’n arwyddocaol uwch. Yr eithriad oedd Bwlgaria, lle

cafwyd y sgôr uchaf ar y raddfa hon gan y merched. Er gwaethaf mynychder bechgyn yn

sgorio’n uwch na merched o ran Esbonio ffenomena yn wyddonol, sylwyd bod
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gwahaniaethau mwy na Chymru gan ddim ond pedair gwlad grðp cymhariaeth: Chile,

Lwcsembwrg, Hwngari a Gweriniaeth Slofacia (35, 24, 22 a 22 pwynt graddfa yn y drefn

honno). Sgôr gymedrig yr OECD ar y raddfa hon oedd 15 pwynt.

Ni chafwyd gwahaniaethau arwyddocaol yn y ddwy raddfa gymhwysedd arall (Canfod

materion gwyddonol a Defnyddio tystiolaeth wyddonol), rhwng perfformiad bechgyn a

merched yng Nghymru (gweler Atodiadau A4 ac A6). Mae’r canfyddiad hwn yn unol â’r

rheiny yn y mwyafrif o’r grðp cymhariaeth o ran y raddfa Defnyddio tystiolaeth

wyddonol. Er i gyfartaledd yr OECD ddangos gwahaniaeth bach o blaid merched, dim ond

wyth gwlad grðp cymhariaeth a ddangosodd perfformiad gwahaniaethol ar y raddfa hon,

a phob un ond un o blaid merched.

Ar y raddfa Canfod materion gwyddonol, roedd Cymru ar y blaen i’r mwyafrif o’r

gwledydd eraill. Ar y raddfa hon, lle’r oedd gwahaniaeth cymedrig yr OECD yn 17 pwynt

graddfa, dangosodd bron pob un o’r gwledydd grðp cymhariaeth wahaniaethau ystadegol

arwyddocaol, a phob un o blaid merched. Roedd Cymru yn un allan o bedair gwlad yn

unig (Israel, Taipei Tsineiaidd, a Chile oedd y gwledydd eraill) heb unrhyw wahaniaeth

rhyw arwyddocaol ar y raddfa hon.

Mae’r canfyddiadau hyn yn galonogol i Gymru, gan ystyried pwyslais y cwricwlwm

cenedlaethol ar sgiliau ymchwiliol. Maent yn awgrymu bod bechgyn a merched yn

gwneud cystal â’i gilydd o safbwynt datblygu sgiliau a dealltwriaeth ymchwiliol.

3.5 Crynodeb

Roedd cyrhaeddiad myfyrwyr Cymru oddeutu cyfartaledd yr OECD ar gyfer

gwyddoniaeth. Roedd cyfran y disgyblion ar bob lefel perfformiad hefyd yn debyg i

gyfartaledd y OECD. Cafwyd perfformiad digon tebyg ar draws y tri chymhwysedd. Er i

fechgyn ar gyfartaledd sgorio’n uwch na merched ar y raddfa wyddoniaeth yn gyffredinol,

digwyddodd hyn yn bennaf ar y raddfa Esbonio ffenomena yn wyddonol. Nid oedd unrhyw

wahaniaethau arwyddocaol ar sail rhyw yn y ddau gymhwysedd gwyddonol arall.
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4 Cyrhaeddiad disgyblion mewn
mathemateg yng Nghymru

4.1 Cyflwyniad

Mae’r bennod hon yn archwilio cyrhaeddiad mewn mathemateg. Mae’n defnyddio

canfyddiadau a geir yn yr adroddiad rhyngwladol (OECD 2007) ac yn gosod canlyniadau

Cymru yng nghyd-destun y canfyddiadau hynny. Mae’r adroddiad rhyngwladol yn

cynnwys canlyniadau ar gyfer y 57 gwlad gyfrannog.

Maes atodol oedd mathemateg yn arolwg PISA 2006. Golyga hyn na chafodd yr holl

ddisgyblion eu hasesu yn y pwnc ac nad oedd y cwestiynau mathemateg yn ymdrin â’r

pwnc mor llawn â gwyddoniaeth, sef y prif faes. Mae’r canlyniadau a gofnodir ar gyfer

mathemateg yn amcangyfrifon ar gyfer y boblogaeth gyfan, seiliedig ar berfformiad y

disgyblion a wnaeth yr eitemau prawf mathemateg. Mae’r amcangyfrifon hyn yn ystyried

gwybodaeth am berfformiad disgyblion â nodweddion penodol. Gan hynny, mae’r sgoriau

a roddir yn y bennod hon yn cyflwyno ciplun o berfformiad mewn mathemateg yn hytrach

na’r asesiad llawnach, mwy trylwyr, a geir ar gyfer gwyddoniaeth. (Gweler OECD

(2005a) am fanylion llawnach o’r dadansoddiad mewn meysydd atodol yn PISA).

Yn yr adroddiad rhyngwladol cynhwysir canlyniadau ar gyfer pob un o’r 57 gwlad a

gymerodd ran. Er bod canfyddiadau ar gyfer pob gwlad yn cael eu nodi yn y bennod hon

lle bo’n berthnasol, mae’r rhan fwyaf o’r canfyddiadau’n berthnasol i grðp bach o

wledydd. Mae’r gwledydd sy’n ffurfio’r grðp cymhariaeth yn cynnwys gwledydd OECD,

yr UE, a gwledydd eraill â sgoriau cymharol uchel. Gan nad yw gwledydd â sgoriau isel

iawn mor ddefnyddiol at bwrpasau cymharu, gollyngwyd o’r tablau y gwledydd â sgôr

mathemateg o lai na 430 onid ydynt yn aelodau OECD neu’r UE. Mae hyn yn rhoi grðp

cymhariaeth o 44 gwlad, fel a ganlyn:

Awstralia Gwlad Pwyl* Seland Newydd

Awstria* Gwlad yr Iâ Serbia

Azerbaijan Hwngari* Siapan

Bwlgaria* Israel Slofenia*

Canada Iwerddon* Sweden*

Corea Latfia* Taipei Tsineiaidd

Croatia Liechtenstein Tsieina-Hong Kong

Denmarc* Lithwania* Twrci

Estonia* Lwcsembwrg* Y Ffindir*

Ffederasiwn Rwsia Macao-Tsieina Y Swistir

Ffrainc* Mecsico Yr Almaen*

Gweriniaeth Slofacia* Norwy Yr Eidal*

Gweriniaeth Tsiec* Portiwgal* Yr Iseldiroedd*

Gwlad Belg* Romania* Yr Unol Daleithiau

Gwlad Groeg* Sbaen*

Gwledydd yr OECD (heb eu hitaleiddio). Gwledydd nad ydynt yn yr OECD (wedi eu hitaleiddio).

*Gwledydd yr UE.
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06Ffigur 4.1 Lefelau hyfedredd gwyddoniaeth PISA

Lefel % ar y lefel hon Yr hyn mae myfyrwyr yn gallu ei wneud yn gyffredinol ar

OECD Cymru bob lefel

6 1.3% yn
cyflawni
tasgau ar
lefel 6

1.9% yn
cyflawni
tasgau ar
lefel 6

Ar lefel 6, gall disgyblion nodi, esbonio a defnyddio gwybodaeth
wyddonol a gwybodaeth ynglþn â gwyddoniaeth yn rheolaidd
mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd cymhleth bywyd. Gallant
gysylltu ffynonellau gwybodaeth ac esboniadau gwahanol a
defnyddio tystiolaeth o’ r ffynonellau hyn er mwyn cyfiawnhau
penderfyniadau. Maent yn dangos meddwl a rhesymeg wyddonol
ddatblygedig yn glir ac yn gyson, ac maent yn barod i ddefnyddio
eu dealltwriaeth wyddonol i gefnogi datrysiadau i sefyllfaoedd
gwyddonol a thechnegol anghyfarwydd. Gall disgybl ar y lefel hon
ddefnyddio gwybodaeth wyddonol a datblygu dadleuon i gefnogi
argymhellion a phenderfyniadau sy’ n canolbwyntio ar
sefyllfaoedd personol, cymdeithasol neu fyd-eang.

5 9.1% yn
cyflawni
tasgau ar
lefel 5 o
leiaf

10.9% yn
cyflawni
tasgau ar
lefel 5 o
leiaf

Ar lefel 5, gall disgyblion nodi elfennau gwyddonol llawer o
sefyllfaoedd bywyd cymhleth, cymhwyso cysyniadau
gwyddonol a gwybodaeth ynglþn â gwyddoniaeth i’ r
sefyllfaoedd hyn, a gallant gymharu, dewis a gwerthuso
tystiolaeth wyddonol briodol ar gyfer ymateb i sefyllfaoedd
bywyd. Gall disgyblion ar y lefel hon ddefnyddio galluoedd
ymchwil ddatblygedig, cysylltu gwybodaeth yn briodol a dod â
mewnwelediadau beirniadol i sefyllfaoedd. Gallant adeiladu
esboniadau sy’ n seiliedig ar dystiolaeth a dadleuon sy’ n
seiliedig ar eu dadansoddiad beirniadol.

4 29.4% yn
cyflawni
tasgau ar
lefel 4 o
leiaf

30.7% yn
cyflawni
tasgau ar
lefel 4 o
leiaf

Ar lefel 4, gall disgyblion weithio’ n effeithiol mewn sefyllfaoedd
a chyda pynciau sydd o bosibl yn ymwneud â ffenomena
penodol lle mae angen iddynt ddod i gasgliadau ynglþn â rô l
gwyddoniaeth neu dechnoleg. Maent yn gallu dethol ac
integreiddio esboniadau o wahanol ddisgyblaethau gwyddonol
neu dechnegol a chysylltu’ r esboniadau hynny’ n
uniongyrchol i agweddau o sefyllfaoedd bywyd. Gall disgyblion
ar y lefel hon fyfyrio dros eu gweithredoedd a gallant
drosglwyddo penderfyniadau gan ddefnyddio gwybodaeth a
thystiolaeth wyddonol.

3 56.8% yn
cyflawni
tasgau ar
lefel 3 o
leiaf

57.5% yn
cyflawni
tasgau ar
lefel 3 o
leiaf

Ar lefel 3, gall disgyblion nodi materion gwyddonol sy’ n cael
eu disgrifio’ n eglur mewn ystod o gyd-destunau. Gallant
ddewis ffeithiau a gwybodaeth er mwyn esbonio ffenomena a
defnyddio modelau syml neu strategaethau ymchwil. Gall
disgyblion ar y lefel hon ddehongli a defnyddio cysyniadau
gwyddonol o ddisgyblaethau gwahanol a’ u cymhwyso’ n
uniongyrchol. Gallant ddatblygu adroddiadau byr gan
ddefnyddio ffeithiau a gwneud penderfyniadau sy’ n seiliedig
ar wybodaeth wyddonol.

2 80.9% yn
cyflawni
tasgau ar
lefel 2 o
leiaf

81.8% yn
cyflawni
tasgau ar
lefel 2 o
leiaf

Ar lefel 2, mae gan disgyblion wybodaeth wyddonol ddigonol i
ddarparu esboniadau posibl mewn cyd-destun cyfarwydd neu
ddod i gasgliadau sy’ n seiliedig ar ymchwiliadau syml. Maent
yn gallu rhesymu’ n uniongyrchol a gwneud dehongliad
llythrennol o ganlyniadau ymchwiliad gwyddonol neu ddatrys
problemau dechnegol.

1 94.9% yn
cyflawni
tasgau ar
lefel 1 o
leiaf

95.5% yn
cyflawni
tasgau ar
lefel 1 o
leiaf

Ar lefel 1, mae gan y disgyblion wybodaeth wyddonol mor
gyfyngedig fel na ellir ond ei defnyddio mewn ychydig o
sefyllfaoedd cyfarwydd. Gallant gyflwyno esboniadau
gwyddonol amlwg a dilyn tystiolaeth a roddwyd iddynt mewn
modd penodol



Gosodir y canlyniadau ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan yn yr adroddiad

rhyngwladol(OECD 2007). Ceir y canlyniadau ar gyfer Cymru drwy’r dadansoddiad

rhyngwladol a gynhaliwyd ar lefel ‘is-genedlaethol’ (h.y. ar gyfer gwledydd cyfansoddol y

DU), ynghyd â thrwy ddadansoddiad ychwanegol gan ddefnyddio’r set ddata

rhyngwladol.

4.2 Cyrhaeddiad yng Nghymru mewn perthynas â gwledydd
eraill

Cafodd disgyblion yng Nghymru sgôr gymedrig o 484 ar gyfer mathemateg, sy’n is na

chyfartaledd yr OECD o 498. Mae’r gwahaniaeth hwn yn arwyddocaol yn ystadegol.

Yn rhyngwladol, perfformiodd 22 o wledydd ar lefel arwyddocaol uwch na Chymru.

Mewn 12 gwlad, nid oedd gwahaniaeth arwyddocaol rhwng eu cyrhaeddiad mathemategol

a chyrhaeddiad Cymru, ac roedd 22 allan o gyfanswm o 56 gwlad yn perfformio’n

arwyddocaol waeth. Dengys Tabl 4.1 isod y gwledydd hynny a berfformiodd yn

arwyddocaol well na Chymru. Dengys Tabl 4.2 y gwledydd â pherfformiad nad oedd yn

arwyddocaol wahanol i Gymru tra bod Tabl 4.3 yn dangos gwledydd y grðp cymhariaeth

sy’n arwyddocaol is.

O’r 22 gwlad â sgôr gymedrig uwch na Chymru, mae hanner ohonynt yn wledydd yr UE a

dim ond chwech (Taipei Tsineiaidd, Hong Kong, Macao, Liechtenstein, Estonia a

Slofenia) nad ydynt yn wledydd yr OECD.

Gellir cael mwy o wybodaeth yn Atodiad B1, sy’n crynhoi gwahaniaethau arwyddocaol

mewn cyrhaeddiad rhwng Cymru a’r gwledydd grðp cymhariaeth, tra bod Atodiad B2 yn

rhoi sgoriau cymedrig â gwallau safonol ar gyfer y gwledydd hynny.

Tabl 4.1 Gwledydd sy’n perfformio’n well na Chymru
(gwahaniaethau arwyddocaol)

Gwlad Sgôr gymedrig Gwlad Sgôr gymedrig

Taipei Tsineiaidd 549 Gwlad Belg* 520

Y Ffindir* 548 Awstralia 520

Tsieina-Hong Kong 547 Estonia* 515

Corea 547 Denmarc* 513

Yr Iseldiroedd* 531 Gweriniaeth Tsiec* 510

Y Swistir 530 Gwlad yr Iâ 506

Canada 527 Awstria* 505

Macao-Tsieina 525 Slofenia* 504

Liechtenstein 525 Yr Almaen* 504

Siapan 523 Sweden* 502

Seland Newydd 522 Iwerddon* 501
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Tabl 4.2 Gwledydd lle nad oes gwahaniaeth arwyddocaol rhyngddynt â
Chymru

Gwlad Sgôr gymedrig Gwlad Sgôr gymedrig

Ffrainc* 496 Latfia* 486

Gwlad Pwyl* 495 Cymru 485

Gweriniaeth Slofacia* 492 Sbaen* 480

Hwngari* 491 Azerbaijan 476

Lwcsembwrg* 490 Ffederasiwn Rwsia 476

Norwy 490 Yr Unol Daleithiau 474

Lithwania 486

Tabl 4.3 Gwledydd sy’n arwyddocaol is na Chymru

Gwlad Sgôr gymedrig Gwlad Sgôr gymedrig

Croatia 467 Serbia 435

Portiwgal* 466 Twrci 424

Yr Eidal* 462 Rwmania* 415

Gwlad Groeg* 459 Bwlgaria* 413

Israel 442 Mecsico 406

a 12 gwlad arall

Gwledydd yr OECD (heb eu hitaleiddio) Gwledydd nad ydynt yn yr OECD (wedi eu hitaleiddio)

*Gwledydd yr UE

4.3 Dosbarthiad perfformiad

Ar gyfer pwrpasau addysgu a dysgu mae’n bwysig gwybod pa mor eang oedd y

gwahaniaeth mewn perfformiad yng Nghymru. Fodd bynnag mae’n bosibl bod gan y

gwledydd â sgoriau cymedrig tebyg wahaniaethau yn nifer y rhai sy’n cyflawni’n uchel

neu’n isel.

Y dull cyntaf i archwilio’r amrediad perfformiad ym mhob gwlad yw edrych ar

ddosbarthiad y sgoriau. Dengys y ffigur yn Atodiad B3 ddosbarthiad y sgoriau ar y raddfa

fathemateg ym mhob gwlad. Gwelir y data sy’n sail i’r ffigur yn Atodiad B2 sy’n nodi

maint y gwahaniaeth rhwng y cyflawnwyr uchaf a’r isaf ar y raddfa fathemateg yn

gyffredinol ym mhob gwlad.

Dengys Atodiad B2 sgôr gyfartalog y disgyblion ar bob canrannell. Y bumed ganranell

yw’r sgôr lle mae pump y cant o’r disgyblion yn sgorio’n is, a’r 95ed ganrannell yw’r sgôr

lle mae pump y cant yn sgorio’n uwch. Mae hwn yn well mesur ar gyfer cymharu

gwledydd na defnyddio’r disgyblion sy’n sgorio uchaf ac isaf. Gellir amharu ar y fath

gymhariaeth gan nifer bach o ddisgyblion sy’n cael sgoriau anarferol o isel neu uchel. Mae

cymhariaeth o’r 5ed a’r 95ed canranellau’n rhoi darlun llawer gwell o’r amrediad

cyrhaeddiad nodweddiadol.

Sgôr gymedrig Cymru ar y bumed ganrannell oedd 351, a’i sgôr gymedrig ar y 95ed

ganrannell oedd 621, gwahaniaeth o 270 pwynt graddfa. Roedd hyn yn llai na
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gwahaniaeth cyfartalog yr OECD, sef 300 pwynt graddfa. Dim ond pedair allan o’r 56

gwlad oedd â gwahaniaeth pwynt graddfa is na Chymru, sef Azerbaijan, Y Ffindir, Estonia

ac Iwerddon. Felly, yn wahanol i wyddoniaeth lle caed amrediad cyrhaeddiad cymharol

eang, bu’r amrediad yng Nghymru ar gyfer mathemateg yn llai nag ym mwyafrif y

gwledydd eraill.

Ym mhob un o wledydd PISA roedd rhai myfyrwyr ar neu’n is na’r lefel cyrhaeddiad isaf

(lefel 1), tra bod o leiaf ychydig o fyfyrwyr wedi cyflawni’r lefel uchaf (lefel 6) yn y

mwyafrif o’r gwledydd. Gweler Atodiad B4 am amlinelliad o chwe lefel hyfedredd

mathemateg PISA.

Yr ail ddull i archwilio’r amrediad cyrhaeddiad yw edrych ar berfformiad ar bob un o

chwe lefel PISA. Amlinellir y lefelau hyn yn Atodiad B4. Ym mhob gwlad PISA cafwyd

rhai disgyblion ar neu o dan y lefel gyrhaeddiad isaf (lefel 1), ac yn y rhan fwyaf o’r

gwledydd (yn cynnwys pob gwlad yn y grðp cymhariaeth), cafodd o leiaf rhai disgyblion

y lefel ychaf (lefel 6). Gweler Atodiadau B5 a B6 am fanylion o’r cyfrannau ar bob lefel ar

draws y grðp cymhariaeth.

Yng Nghymru sgoriodd chwech y cant o’r myfyrwyr yn is na lefel 1 PISA, sef ychydig yn

llai na chyfartaledd yr OECD o 7.7 y cant. (gweler Atodiadau B5 a B6). Ar lefel 1 neu’n is,

cyfartaledd yr OECD oedd 21.3 y cant. Mae gan Gymru 22.1 y cant ar y lefelau hyn.

Mae’r ganran yn y lefel uchaf ychydig yn is na chyfartaledd yr OECD o 3.3 y cant, ar 1.2

y cant. Unwaith eto mae Cymru’n is na chyfartaledd yr OECD wrth gyfuno’r tair lefel

uchaf, gyda 23.4 y cant o’i gymharu â chyfartaledd yr OECD o 32.5 y cant.

Felly, ar ôl archwilio dosbarthiad y sgoriau, ymddengys mai diffyg disgyblion

cyrhaeddiad uchel oedd y prif reswm dros sgôr gymedrig isel Cymru mewn mathemateg

o’i chymharu â gwledydd eraill yr OECD.

4.4 Gwahaniaethau rhyw

O’r 57 gwlad sy’n cymryd rhan, roedd gan 36 ohonynt wahaniaeth ystadegol arwyddocaol

o ran perfformiad ar sail rhyw, mewn 35 o wledydd o blaid bechgyn ac mewn un (Qatar) o

blaid merched. Yng Nghymru cafwyd gwahaniaeth arwyddocaol o blaid bechgyn. Roedd

y gwahaniaeth o 16 pwynt graddfa rhwng merched a bechgyn yn uwch na chyfartaledd yr

OECD o 11 pwynt graddfa. Dyma un o’r gwahaniaethau mwyaf o fewn y 44 gwlad

gymhariaeth a dim ond pum gwlad â nifer uwch, sef Awstria, Siapan, Yr Almaen, Yr Eidal

a Lwcsembwrg. Y gwahaniaeth mwyaf ymhlith gwledydd yr OECD oedd 23 pwynt yn

Awstria.

Nid oedd y gwledydd â’r sgorau cymedrig uchaf yn gyffredinol o angenrheidrwydd â’r

gwahaniaethau isaf ar sail rhyw. Dangosodd 14 o’r 22 wlad a berfformiodd yn

arwyddocaol well na Chymru wahaniaethau arwyddocaol ar sail rhyw yn y sgorau

mathemateg, o blaid bechgyn. Mae’r tabl isod yn dangos maint y gwahaniaethau ar sail

rhyw yn y gwledydd hyn.

Nid yw’r gwahaniaeth rhyw hwn yn gwbl gyson â’r un a geir mewn mesuriadau eraill o

gyrhaeddiad mathemateg yng Nghymru (www.jcq.org.uk). Mae bechgyn yn sefyll
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mathemateg ychwanegol TGAU yn amlach na merched ac mae cyfran uwch o fechgyn yn

cael y graddau uchaf yn y cymhwyster hwn. Yn 2007 cafodd 24 y cant o fechgyn radd A*

neu A o gymharu â 18 y cant o ferched. Serch hynny, dim ond nifer cymharol fach o

ddisgyblion sy’n sefyll yr arholiad hwn (577 disgybl yn 2007). Ni cheir gwahaniaethau

rhyw yn y cymhwyster mathemateg TGAU mwy cyffredin (39431 disgybl yng Nghymru

yn 2007). Er enghraifft, cafodd 13 y cant o fechgyn a merched radd A* neu A yn 2007.

4.5 Crynodeb

Perfformiodd Cymru yn is na chyfartaledd yr OECD o ran llythrennedd mathemategol yn

PISA 2006. Cyrhaeddodd 78 y cant o’r disgyblion lefel 2 neu uwch sydd yn ôl PISA

yn lefel sylfaenol hyfedredd mathemategol ... lle mae disgyblion yn dechrau dangos y

math o sgiliau llythrennedd sy’n eu galluogi i ddefnyddio mathemateg yn weithredol,

sy’n cael eu hystyried yn hanfodol ar gyfer datblygu a defnyddio mathemateg

ymhellach. (OECD 2007).

Yn wahanol i wyddoniaeth a darllen, mewn mathemateg roedd gan Gymru amrediad

cyrhaeddiad cymharol isel rhwng y disgyblion a gafodd y sgoriau isaf ac uchaf. Y prif

reswm am hyn oedd bod Cymru, o’i chymharu â’r gwledydd a berfformiodd orau, yn brin

o gyflawnwyr uchel.

Perfformiodd bechgyn yn arwyddocaol well na merched. Er bod y patrwm hwn yn

gyffredin yn y mwyafrif o wledydd, roedd gan Gymru un o’r gwahaniaethau mwyaf ar sail

rhyw. Nid ymddengys fod perthynas glir rhwng sgôr gymedrig gwlad a gwahaniaeth isel

neu uchel ar sail rhyw. Ni welir y gwahaniaeth hwn ar sail rhyw yn gyffredinol mewn

arholiadau TGAU yng Nghymru.
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5 Cyrhaeddiad disgyblion mewn
darllen yng Nghymru

5.1 Cyflwyniad

Mae’r bennod hon yn archwilio cyrhaeddiad mewn darllen. Mae’n defnyddio

canfyddiadau a geir yn yr adroddiad rhyngwladol (OECD 2007) ac yn lleoli canlyniadau

Cymru yng nghyd-destun y canfyddiadau hynny. Mae’r adroddiad rhyngwladol yn

cynnwys canlyniadau ar gyfer 56 allan o’r 57 gwlad gyfrannog. Nid yw cyrhaeddiad

darllen yr Unol Daleithiau wedi ei gynnwys yn yr adroddiad rhyngwladol oherwydd

problemau gweinyddol wrth asesu.

Maes atodol oedd darllen yn arolwg PISA 2006. Golyga hyn na chafodd yr holl

ddisgyblion eu hasesu yn y pwnc ac nad oedd y cwestiynau darllen yn ymdrin â’r pwnc

mor llawn â gwyddoniaeth, sef y prif faes. Mae’r canlyniadau a gofnodir ar gyfer darllen

yn amcangyfrifon ar gyfer y boblogaeth gyfan, seiliedig ar berfformiad y disgyblion a

wnaeth yr eitemau prawf darllen. Mae’r amcangyfrifon hyn yn ystyried gwybodaeth am

berfformiad disgyblion â nodweddion penodol. Gan hynny, mae’r sgoriau a roddir yn y

bennod hon yn cyflwyno ciplun o berfformiad mewn darllen yn hytrach na’r asesiad

llawnach, mwy trylwyr, a geir ar gyfer gwyddoniaeth. (Gweler OECD (2005a) am

fanylion llawnach o’r dadansoddiad mewn meysydd atodol yn PISA).

Yn yr adroddiad rhyngwladol cynhwysir canlyniadau ar gyfer pob un o’r 56 gwlad a

gymerodd ran. Er bod canfyddiadau ar gyfer pob gwlad yn cael eu nodi yn y bennod hon

lle bo’n berthnasol, mae’r rhan fwyaf o’r canfyddiadau’n berthnasol i grðp bach o

wledydd. Mae’r gwledydd sy’n ffurfio’r grðp cymhariaeth yn cynnwys gwledydd OECD,

yr UE, a gwledydd eraill â sgoriau cymharol uchel. Gan nad yw gwledydd â sgoriau isel

iawn mor ddefnyddiol at bwrpasau cymharu, gollyngwyd o’r tablau y gwledydd â sgôr

ddarllen gymedrig o lai na 430 onid ydynt yn aelodau’r OECD neu’r UE. Mae hyn yn rhoi

grðp cymhariaeth o 42 wlad, fel a ganlyn:

Awstralia Gwlad Groeg* Romania*

Awstria* Gwlad Pwyl* Sbaen*

Bwlgaria* Gwlad yr Iâ Seland Newydd

Canada Hwngari* Siapan

Chile Israel Slofenia*

Corea Iwerddon* Sweden*

Croatia Latfia* Taipei Tsineiaidd

Denmarc* Liechtenstein Tsieina-Hong Kong

Estonia* Lithwania* Twrci

Ffederasiwn Rwsia Lwcsembwrg* Y Ffindir*

Ffrainc* Macao-Tsieina Y Swistir

Gweriniaeth Slofacia* Mecsico Yr Almaen*

Gweriniaeth Tsiec* Norwy Yr Eidal*

Gwlad Belg* Portiwgal* Yr Iseldiroedd*

Gwledydd yr OECD (heb eu hitaleiddio) Gwledydd nad ydynt yn yr OECD (wedi eu hitaleiddio)

*Gwledydd yr UE

30

C
yrhaed

d
iad

d
isgyb

lion
15

oed
yng

N
ghym

ru:A
d
rod

d
iad

cened
laetholP

IS
A
2006



Yn ogystal â’r gwledydd a restrir uchod, mae’r tablau a’r ffigurau yn Atodiad C yn

cynnwys data ar gyfer pedair rhan y Deyrnas Unedig.

Dangosir y canlyniadau ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan yn yr adroddiad rhyngwladol

(OECD 2007). Daeth y canlyniadau ar gyfer Cymru allan o’r dadansoddiad rhyngwladol a

gynhaliwyd ar lefel ‘is-genedlaethol’ (h.y. ar gyfer gwledydd cyfansoddol y DU), ynghyd

â dadansoddiad ychwanegol a wnaed gan ddefnyddio’r set ddata rhyngwladol.

5.2 Cyrhaeddiad yng Nghymru mewn perthynas â gwledydd
eraill

Sgôr gymedrig disgyblion Cymru ar gyfer darllen oedd 481. Roedd hwn yn is na

chyfartaledd yr OECD o 492, ac roedd y gwahaniaeth hwn yn arwyddocaol. Yn

rhyngwladol, perfformiodd 16 gwlad ar lefel arwyddocaol uwch na Chymru. Mewn 17

gwlad nid oedd cyrhaeddiad darllen yn arwyddocaol wahanol i Gymru, tra bod y 22 a oedd

yn weddill o gyfanswm o 55 gwlad wedi perfformio’n arwyddocaol waeth.

Dengys Tabl 5.1 isod y gwledydd hynny a wnaeth yn arwyddocaol well na Chymru.

Dengys Tabl 5.2 y gwledydd hynny lle nad oedd gwahaniaeth arwyddocaol rhyngddynt â

Chymru a dengys Tabl 5.3 y gwledydd cymhariaeth a oedd yn arwyddocaol is.

Dylid nodi bod y prawf o arwyddocâd ystadegol yn ystyried nid yn unig y sgôr gymedrig

ond hefyd y gwall mesuriad. Golyga hyn fod sgôr gymedrig Slofenia’n arwyddocaol uwch

na Chymru. Nid oedd sgoriau Taipei Tsineaidd, yr Almaen a Denmarc yn arwyddocaol

uwch er eu bod naill ai’n uwch neu’n gyfuwch â sgor gymedrig Slofenia. (Gweler adran

1.6 uchod am esboniad o sut y dylid dehongli arwyddocâd ystadegol yn yr adroddiad hwn.

Yn Atodiad CH ceir disgrifad manylach o’r dadansoddiad).

O’r 16 gwlad sydd â sgôr gymedrig arwyddocaol uwch na Chymru, mae 12 yn wledydd yr

OECD ac 8 yn wledydd yr UE. O’r gwledydd sy’n arwyddocaol is na Chymru mae pedair

yn aelodau o’r OECD: Gwlad Groeg, Sbaen, Twrci a Mecsico. Mae pedair yn wledydd yr

UE: Gwlad Groeg, Sbaen, Bwlgaria a Romania.

Ceir mwy o wybodaeth yn Atodiad C1, sy’n crynhoi gwahaniaethau arwyddocaol mewn

cyraeddiadau rhwng Cymru a gwledydd y grðp cymhariaeth, tra bod Atodiad C2 yn rhoi

sgorau cymedrig gyda gwallau safonol ar gyfer y gwledydd hyn.
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Tabl 5.1 Gwledydd sy’n perfformio’n well na Chymru mewn darllen
(gwahaniaethau arwyddocaol)

Gwlad Sgôr gymedrig Gwlad Sgôr gymedrig

Corea 556 Sweden* 507

Y Ffindir* 547 Yr Iseldiroedd* 507

Tsieina-Hong Kong 536 Gwlad Belg* 501

Canada 527 Estonia* 501

Seland Newydd 521 Y Swistir 499

Gweriniaeth Iwerddon* 517 Siapan 498

Awstralia 513 Slofenia* 494

Liechtenstein 510

Gwlad Pwyl* 508

Tabl 5.2 Gwledydd lle nad oes gwahaniaeth arwyddocaol rhyngddynt â
Chymru

Gwlad Sgôr gymedrig Gwlad Sgôr gymedrig

Taipei Tsineiaidd 496 Hwngari* 482

Yr Almaen* 495 Cymru 481

Denmarc* 494 Latfia* 479

Macao-Tsieina 492 Lwcsembwrg* 479

Awstria* 490 Croasia 477

Ffrainc* 488 Portiwgal* 472

Norwy 484 Lithwania* 470

Gwlad yr Iâ 484 Yr Eidal* 469

Gweriniaeth Tsiec* 483 Gweriniaeth Slofacia* 466

Tabl 5.3 Gwledydd sy’n arwyddocaol is na Chymru

Gwlad Sgôr gymedrig Gwlad Sgôr gymedrig

Gwlad Groeg* 460 Israel 439

Sbaen* 461 Mecsico 410

Twrci 447 Bwlgaria* 402

Chile 442 Romania* 396

Ffederasiwn Rwsia 440 ac 13 gwlad arall

5.3 Dosbarthiad perfformiad

Ar gyfer pwrpasau addysgu a dysgu mae’n bwysig gwybod beth oedd yr amrediad

cyrhaeddiad rhwng y disgyblion sy’n sgorio uchaf ac isaf. Fodd bynnag, mae’n bosibl bod

gan wledydd sydd â sgoriau cymedrig tebyg wahaniaethau yn nifer y cyflawnwyr uchel ac

isel. Gall fod gan wlad ag amrediad cyrhaeddiad eang gynffon hir o tangyflawniad yn
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ogystal â disgyblion sy’n cyflawni ar y lefelau uchaf. Gall fod gan wlad sydd ag amrediad

culach lai o gyflawnwyr uchel iawn ond hefyd llai o dangyflawnwyr.

Y dull cyntaf i archwilio’r amrediad perfformiad ym mhob gwlad yw edrych ar

ddosbarthiad y sgoriau. Dengys y ffigur yn Atodiad C3 ddosbarthiad y sgoriau ar y raddfa

ddarllen ym mhob gwlad. Gwelir y data sy’n sail i’r ffigur yn Atodiad B2 sy’n nodi maint

y gwahaniaeth rhwng sgoriau cymedrig y cyflawnwyr uchaf a’r isaf (ar y bumed a’r 95ed

ganranellau) ar y raddfa ddarllen ym mhob gwlad.

Y bumed ganranell yw’r sgôr lle mae pump y cant o’r disgyblion yn sgorio’n is, a’r 95ed

ganrannell yw’r sgôr lle mae pump y cant yn sgorio’n uwch. Mae hwn yn well mesur ar

gyfer cymharu gwledydd na defnyddio’r disgyblion sy’n sgorio uchaf ac isaf. Gellir

amharu ar y fath gymhariaeth gan nifer bach o ddisgyblion sy’n cael sgoriau anarferol o

isel neu uchel. Mae cymhariaeth o’r 5ed a’r 95ed canranellau’n rhoi darlun llawer gwell

o’r amrediad cyrhaeddiad nodweddiadol.

Roedd yr amrediad cyrhaeddiad yng Nghymru’n debyg i gyfartaledd yr OECD. Dengys

Atodiad C2 faint y gwahaniaeth rhwng sgorau cymedrig y cyflawnwyr uchaf ac isaf ym

mhob gwlad. Sgôr Cymru ar y bumed ganrannell oedd 312 a’i sgôr ar y 95ain ganrannell

oedd 635, sef gwahaniaeth o 323 pwynt graddfa. Gwahaniaeth yr OECD ar gyfartaledd

oedd 324 pwynt graddfa. Fodd bynnag er bod Cymru’n agos i gyfartaledd yr OECD, dim

ond 17 o’r gwledydd cymhariaeth oedd â dosbarthiad ehangach na Chymru. Ymhlith y

rhain oedd gwledydd yr OECD Gweriniaeth Tsiec, Gwlad Belg, Yr Almaen, Awstria, Yr

Eidal, Gweriniaeth Slofacia, Seland Newydd, Norwy, Ffrainc, Gwlad Groeg,

Lwcsembwrg, Gwlad Pwyl a Sweden. Gwledydd partner yr OECD â gwahaniaeth pwynt

graddfa uwch na Chymru oedd Israel, Bwlgaria a Chile.

Mae archwilio nifer y myfyrwyr yng Nghymru ar bob lefel cyrhaeddiad yn taflu mwy o

oleuni ar yr amrediad cyrhaeddiad. Gweler Atodiad C4 am ddisgrifiad o bum lefel

hyfedredd darllen PISA.

Yn holl wledydd PISA cafwyd rhai disgyblion ar neu o dan y lefel gyrhaeddiad isaf (lefel

1). Caed o leiaf rhai disgyblion yn y mwyafrif o wledydd ar y lefel uchaf (lefel 5). Gweler

Atodiadau C5 ac C6 am fanylion.

Yng Nghymru, sgoriodd 7.6 y cant o’r disgyblion yn is na lefel 1 PISA, a oedd yn debyg i

gyfartaledd yr OECD o 7.4 y cant. (Atodiadau C5 a C6). Ar lefel 1 neu’n is, 20 y cant oedd

cyfartaledd yr OECD. Mae gan Gymru 22.1 y cant ar y lefelau hyn. Er bod Cymru’n

debyg i gyfartaledd yr OECD o ran nifer ar y lefelau is, mae llai o fyfyrwyr ar y lefel

uchaf. Mae’r gyfran yn y lefel uchaf yn is na chyfartaledd yr OECD o 8.6 y cant, ar 6.4 y

cant. Yn y ddwy lefel uchaf ar y cyd, mae gan Gymru 23.8 y cant o’i gymharu â

chyfartaledd yr OECD o 29.3 y cant.

Awgrymir gan yr archwiliad hwn o amrediad cyrhaeddiad mewn darllen fod y sgôr

gymedrig gymharol isel mewn darllen yng Nghymru o gymharu â gwledydd eraill yr

OECD yn deillio’n bennaf o gyfran is o gyflawnwyr uchel. Mae’r gyfran o gyflawnwyr

isel yn debyg i gyfartaledd yr OECD.
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5.4 Gwahaniaethau rhyw

Roedd gan bob un o’r 56 gwlad a gymerodd ran wahaniaeth ystadegol arwyddocaol o ran

perfformiad ar sail rhyw, o blaid merched (gweler Atodiad C2). Yng Nghymru bu

gwahaniaeth o 31 pwynt graddfa rhwng merched a bechgyn. Roedd hyn yn is na

chyfartaledd yr OECD o 38 pwynt graddfa o wahaniaeth ac roedd mewn gwirionedd

gydag un o’r rhai isaf ymhlith y gwledydd cymhariaeth, a dim ond Chile, Taipei

Tsineiaidd, Yr Iseldiroedd, Macao-Tsieina a Denmarc â llai o wahaniaeth. Y gwahaniaeth

mwyaf ymhlith gwledydd yr OECD oedd 57 pwynt o wahaniaeth yng Ngwlad Groeg, a’r

mwyaf oedd ymhlith y gwledydd partner a gafodd eu cynnwys yn y grðp cymhariaeth

gyda gwahaniaeth o 58 pwynt ym Mwlgaria.

Mae cyrhaeddiad uchel mewn darllen o ran merched yn batrwm cyffredin mewn

mesuriadau eraill o gyrhaeddiad. Fodd bynnag, mae’n galonogol bod y gwahaniaeth yng

Nghymru, er yn arwyddocaol, yn llai na’r gwahaniaeth mewn llawer o wledydd eraill. Gall

hyn adlewyrchu’r gofid a deimlir ynglþn â’r bwlch hwn ar sail rhyw a’r camau a gymerir i

wella hyfedredd darllen bechgyn.

5.5 Crynodeb

Roedd y gyfran ar y lefelau cyrhaeddiad isaf yng Nghymru’n debyg i gyfartaledd yr

OECD. Roedd yr amrediad cyrhaeddiad yn eithaf eang o gymharu â gwledydd eraill, ond

cafwyd llai o ddisgyblion ar y lefelau uchaf na chyfartaledd yr OECD. Roedd sgôr

gymedrig Cymru mewn darllen yn is na chyfartaledd yr OECD, a’r rheswm am hyn oedd

y prinder cymharol o ddisgyblion ar y lefelau uchaf.

Yn debyg i bob gwlad PISA arall, perfformiodd merched yn arwyddocaol well na bechgyn

mewn darllen. Er hynny, nid oedd y gwahaniaeth yng Nghymru mor fawr â’r rhan fwyaf

o’r gwledydd.
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066 Gwyddoniaeth yng Nghymru:
disgyblion ac ysgolion

6.1 Cyflwyniad

Roedd yr holiaduron a gwblhawyd gan y myfyrwyr yn gofyn nifer o gwestiynau

agweddol. Amcan y rhain oedd cael barn y myfyrwyr am wyddoniaeth, a hynny o

safbwynt gwerthoedd, hunangred wyddonol, cymhelliant, tueddfryd at yrfa sy’n

gysylltiedig â gwyddoniaeth a materion amgylcheddol. Casglodd yr Holiadur Ysgol, a

gwblhawyd gan y penaethiaid, wybodaeth am rai pynciau a oedd yn gysylltiedig â’r

Holiadur Disgybl.

Nod yr asesiadau a’r holiaduron a ddefnyddiwyd yn yr astudiaeth oedd sicrhau

cyfatebiaeth ryngwladol. Fodd bynnag, mae disgwyl i’r eitemau agweddol fod yn

arbennig o agored i’w camddehongli oherwydd y gwahaniaethau diwylliannol, ieithyddol

a chyd-destunol rhwng y gwledydd. O’r herwydd, nid yw’n fuddiol iawn gwneud

cymariaethau ar eitemau agweddol ar raddfa ryngwladol. Yn y bennod hon, lle dyfynnir

ffigurau cyfartalog yr OECD, gwneir hyn fel arfer am eu bod yn wahanol i gyfartaledd

atebion myfyrwyr Cymru o fwy na phump y cant. Nid yw’r gwahaniaeth hwn o reidrwydd

yn arwyddocaol yn ystadegol, ond gall ddynodi meysydd lle mae Cymru’n gwahaniaethu

oddi wrth ei phartneriaid yn yr OECD.

6.2 Gwerth gwyddoniaeth

Roedd yr Holiadur Disgybl yn gofyn i’r disgyblion i ba raddau yr oeddent yn cytuno â

nifer o osodiadau am werth gwyddoniaeth i’r gymdeithas ac iddynt hwy fel unigolion.

Canran y disgyblion a oedd yn cytuno neu’n cytuno’n gryf bod
gwyddoniaeth yn werthfawr yn gyffredinol

Cytunodd 95% o’r disgyblion fod gwyddoniaeth yn bwysig i’n helpu i ddeall y byd naturiol.

Cytunodd 92% o’r disgyblion fod cynnydd mewn gwyddoniaeth a thechnoleg fel arfer yn

gwella amodau byw pobl.

Cytunodd 85% o’r disgyblion fod gwyddoniaeth o werth i’r gymdeithas. 80% yw cyfartaledd

yr OECD.

Cytunodd 86% o’r disgyblion fod cynnydd mewn gwyddoniaeth a thechnoleg fel arfer yn

gwella’r economi.

Cytunodd 67% o’r disgyblion fod cynnydd mewn gwyddoniaeth a thechnoleg o fudd fel arfer

i’r gymdeithas. 75% yw cyfartaledd yr OECD.



Canran y disgyblion a oedd yn cytuno neu’n cytuno’n gryf bod
gwyddoniaeth yn werthfawr yn bersonol

Cytunodd 80% o’r disgyblion fod gwyddoniaeth o gymorth iddynt wrth ddeall pethau o’u

cwmpas. 75% yw cyfartaledd yr OECD.

Cytunodd 68% o’r disgyblion y byddant yn defnyddio gwyddoniaeth mewn amryw ffyrdd fel

oedolion.

Cytunodd 65% o’r disgyblion fod rhai cysyniadau gwyddonol o gymorth i ni weld sut y maent

yn berthnasol i bobl eraill.

Cytunodd 65% o’r disgyblion y bydd llawer o gyfleoedd iddynt ddefnyddio gwyddoniaeth ar ôl

gadael yr ysgol. 59% yw cyfartaledd yr OECD.

Cytunodd 56% o’r disgyblion fod gwyddoniaeth yn bwysig iawn iddynt.

At ei gilydd, credai’r disgyblion fod gwyddoniaeth yn rhywbeth sy’n helpu pobl i ddeall y

byd, yn gwella amodau byw a’r economi ac sydd o werth i’r gymdeithas. Fodd bynnag,

ymddengys fod hyn yn cael ei wrthddweud i ryw raddau gan y cytundeb cymharol isel bod

cynnydd mewn gwyddoniaeth yn arwain at fudd cymdeithasol. Mae hefyd yn glir, er eu

bod yn cytuno ar y cyfan bod gwyddoniaeth o werth i’r gymdeithas, bod y disgyblion yn

llai argyhoeddedig o werth personol gwyddoniaeth iddynt hwy.

6.3 Hunangred mewn gwyddoniaeth

Roedd yr Holiadur Disgybl yn cynnwys cwestiynau a luniwyd i fesur ffydd disgyblion yn

eu galluoedd eu hunain. Roedd dwy adran i’r cwestiynau hyn, sef un yn holi’r disgyblion

pa mor hyderus yr oeddent yn eu galluoedd i berfformio rhai tasgau penodol

(hunaneffeithiolrwydd), a’r ail yn holi cwestiynau mwy cyffredinol am natur dysgu

gwyddoniaeth (hunangysyniad).

6.3.1 Hunaneffeithiolrwydd y disgyblion

Nododd y disgyblion eu bod yn gallu gwneud y tasgau canlynol ar eu
pennau eu hunain yn hawdd neu gydag ychydig ymdrech:

Gallai 80% ganfod y cwestiwn gwyddonol a oedd wrth wraidd adroddiad papur newydd am

faterion iechyd. 73% yw cyfartaledd yr OECD.

Gallai 74% ragweld sut y bydd newidiadau mewn amgylchedd yn effeithio ar allu rhai

rhywogaethau i oroesi. 64% yw cyfartaledd yr OECD.

Gallai 73% esbonio pam y mae daeargrynfeydd yn digwydd yn amlach mewn rhai ardaloedd

nag eraill.

Gallai 69% ddehongli’r wybodaeth wyddonol sydd ar labelai eitemau bwyd. 64% yw

cyfartaledd yr OECD.

Gallai 69% ganfod y cwestiwn gwyddonol a oedd yn gysylltiedig â chael gwared ar sbwriel.

62% yw cyfartaledd yr OECD.36
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Gallai 58% nodi’r esboniad gorau o ddau esboniad am ffurfio glaw asid.

Gallai 55% ddisgrifio swyddogaeth meddyginiaeth antibiotig wrth drin afiechyd.

Gallai 52% drafod sut y gall tystiolaeth newydd wneud i chi newid eich dealltwriaeth o

bosibilrwydd bywyd ar y blaned Mawrth.

At ei gilydd, roedd y rhan fwyaf o’r disgyblion yn hyderus y gallent wneud amrywiaeth o

dasgau a oedd yn gysylltiedig â dysgu gwyddoniaeth naill ai yn hawdd neu gydag ychydig

o ymdrech. Ar gyfartaledd roeddent naill ai yr un mor hyderus neu’n fwy hyderus na

disgyblion yng ngwledydd eraill yr OECD.

6.3.2 Hunangysyniad y disgyblion

Hunangysyniad gwyddonol y disgyblion

Cytunodd 72% eu bod yn gallu rhoi atebion da fel arfer i gwestiynau’r prawf am bynciau

gwyddonol. 65% yw cyfartaledd yr OECD.

Cytunodd 66% eu bod yn gallu deall y cysyniadau’n dda pan fyddant yn cael eu dysgu am

wyddoniaeth. 59% yw cyfartaledd yr OECD.

Cytunodd 64% eu bod yn gallu deall syniadau newydd mewn gwyddoniaeth yn hawdd. 55%

yw cyfartaledd yr OECD.

Cytunodd 54% eu bod yn gallu dysgu pynciau gwyddonol yn hawdd.

Cytunodd 45% y byddai’n hawdd iddynt ddysgu pynciau gwyddonol uwch.

Cytunodd 44% fod pynciau gwyddonol yn hawdd iddynt.

Dangosodd y disgyblion lai o hyder yn eu galluoedd dysgu cyffredinol nag yn eu gallu i

fynd i’r afael â thasgau penodol. Roedd ganddynt fwy o hyder yn eu gallu i ateb

cwestiynau prawf na disgyblion yng ngwledydd eraill yr OECD, efallai am fod ganddynt

fwy o brofiad o asesu gwyddonol. Heblaw am hyn, roeddent yn debyg i gyfartaledd yr

OECD, felly ymddengys fod y gwrthgyferbyniad hwn rhwng hunaneffeithiolrwydd a

fesurwyd gan gwestiynau’r adran flaenorol a hunangysyniad yn y grðp hwn o gwestiynau

yn wir mewn llawer o wledydd eraill yr OECD.

6.4 Cymhelliant ac ymroddiad

Roedd amryw grwpiau o gwestiynau y mae modd eu categoreiddio yn rhai sy’n mesur

cymhelliant disgyblion i ddysgu gwyddoniaeth. Roedd y rhain yn amrywio o gwestiynau a

oedd yn ymwneud â diddordeb a mwynhad i’r rhai a oedd yn archwilio cymhelliant mwy

cyfryngol.

37

C
yr
ha

ed
d
ia
d
d
is
gy

b
lio
n
15

oe
d
yn

g
N
gh

ym
ru
:A

d
ro
d
d
ia
d
ce

ne
d
la
et
ho

lP
IS
A
20

06



6.4.1 Mwynhau gwyddoniaeth

Roedd cyfres o gwestiynau’n holi’r disgyblion am eu mwynhad o wyddoniaeth. Disgwylir

cysylltu hyn â’u cymhelliant i wneud yn dda a mynd i’r afael â gwyddoniaeth.

Mwynhad disgyblion o wyddoniaeth

Dywedodd 69% o’r disgyblion eu bod yn mwynhau caffael gwybodaeth newydd mewn

gwyddoniaeth.

Dywedodd 68% o’r disgyblion fod diddordeb ganddynt mewn dysgu am wyddoniaeth. 63%

yw cyfartaledd yr OECD.

Dywedodd 58% o’r disgyblion eu bod yn cael hwyl fel arfer pan fyddant yn dysgu am bynciau

gwyddonol. 63% yw cyfartaledd yr OECD.

Dywedodd 56% o’r disgyblion eu bod yn fodlon datrys problemau gwyddonol. 43% yw

cyfartaledd yr OECD.

Dywedodd 40% eu bod yn hoffi darllen am wyddoniaeth. 50% yw cyfartaledd yr OECD.

Mae atebion i’r cwestiynau hyn yn dangos patrwm gwahanol i gyfartaledd yr OECD. Er

bod y myfyrwyr, at ei gilydd, yn debyg i gyfartaledd yr OECD o ran eu hagwedd at ddysgu

gwyddoniaeth, ac yn fwy cadarnhaol yn eu mwynhad o ddatrys problemau gwyddonol,

ymddengys eu bod yn fwy negyddol am eu mwynhad o wyddoniaeth ynddi ei hun. Maent

yn cael bod gwyddoniaeth yn llai o hwyl ac yn nodi llai o fwynhad wrth ddarllen amdani,

o’u cymharu â chyfartaledd yr atebion yng ngwledydd eraill yr OECD.

6.4.2 Diddordeb mewn gwyddoniaeth

Diddordeb disgyblion mewn pynciau gwyddonol

Mynegodd 79% o’r disgyblion ddiddordeb canolig neu uchel mewn dysgu am fioleg ddynol.

68% yw cyfartaledd yr OECD.

Mynegodd 62% o’r disgyblion ddiddordeb canolig neu uchel mewn dysgu am gemeg. 50%

yw cyfartaledd yr OECD.

Mynegodd 54% o’r disgyblion ddiddordeb canolig neu uchel mewn dysgu am ffiseg.

Mynegodd 52% o’r disgyblion ddiddordeb canolig neu uchel mewn dysgu am seryddiaeth.

Mynegodd 52% o’r disgyblion ddiddordeb canolig neu uchel mewn dysgu am fioleg

planhigion.

Mynegodd 47% o’r disgyblion ddiddordeb canolig neu uchel mewn dysgu am y modd y mae

gwyddonwyr yn cynllunio arbrofion.

Mynegodd 41% o’r disgyblion ddiddordeb canolig neu uchel mewn dysgu am yr hyn sydd ei

angen ar gyfer esboniadau gwyddonol.

Mynegodd 39% o’r disgyblion ddiddordeb canolig neu uchel mewn dysgu am ddaeareg.
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06Bioleg ddynol oedd y pwnc y mynegodd y disgyblion y diddordeb mwyaf ynddo, a

hynny’n uwch na chyfran gyfartalog y disgyblion ar draws gwledydd yr OECD. Roedd

cyfran y disgyblion a oedd yn mynegi diddordeb uchel mewn dysgu am fioleg ddynol yn

38 y cant; nid oedd gan unrhyw bwnc arall fwy na 18 y cant o ddisgyblion a oedd yn

mynegi diddordeb mawr ynddo.

Roedd lefel y diddordeb a ddangoswyd gan ddisgyblion yng Nghymru ar gyfer pynciau

eraill yn is, ac yn debycach i gyfartaledd yr OECD.

6.4.3 Cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth

Gweithgareddau sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth y mae disgyblion yn eu
gwneud yn aml iawn, yn rheolaidd neu weithiau

Mae 62% yn gwylio rhaglenni teledu am wyddoniaeth.

Mae 55% yn edrych ar wefannau am bynciau gwyddonol.

Mae 36% yn cael benthyg neu’n prynu llyfrau am bynciau gwyddonol.

Mae 36% yn darllen cylchgronau gwyddoniaeth neu erthyglau ar wyddoniaeth mewn papurau

newydd.

Mae 20% yn gwrando ar raglenni radio am gynnydd mewn gwyddoniaeth.

Mae 8% yn mynychu clwb gwyddoniaeth.

Ymhlith y gweithgareddau sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth yr oedd y disgyblion yn fwy

tebygol o’u gwneud o leiaf weithiau oedd gwylio rhaglenni teledu neu edrych ar wefannau

am wyddoniaeth. Heblaw am hyn, nid ymddengys iddynt dreulio llawer o amser yn

ymwneud â gweithgareddau gwyddoniaeth y tu allan i wersi ffurfiol. Roedd y myfyrwyr

yn lleiaf tebygol o ddweud eu bod yn mynychu clybiau gwyddoniaeth.

6.4.4 Pwysigrwydd pynciau ysgol a chymhelliant offerynnol y disgyblion

Gofynnai’r Holiadur Disgybl i’r disgyblion pa mor bwysig oedd llwyddo mewn

gwyddoniaeth, mathemateg a Saesneg yn eu barn nhw (neu yn y Gymraeg, mewn ysgolion

cyfrwng Cymraeg). O ran gwyddoniaeth, yn ogystal â’i phwysigrwydd, gofynnwyd i

fyfyrwyr nodi faint o fudd fyddai astudio gwyddoniaeth iddynt.

Pa mor bwysig yw llwyddo mewn gwyddoniaeth, mathemateg a Saesneg
neu Gymraeg ym marn y disgyblion

Dywedodd 97% o’r disgyblion ei bod yn bwysig neu’n bwysig iawn llwyddo mewn

mathemateg.

Dywedodd 94% o’r disgyblion ei bod yn bwysig neu’n bwysig iawn llwyddo mewn Saesneg

neu Gymraeg.

Dywedodd 86% o’r disgyblion ei bod yn bwysig neu’n bwysig iawn llwyddo mewn

gwyddoniaeth.
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Lefelau cymhelliant offerynnol y disgyblion

Cytunodd 76% eu bod yn astudio gwyddoniaeth am eu bod yn gwybod ei bod o ddefnydd

iddynt. 67% yw cyfartaledd yr OECD.

Cytunodd 75% ei bod yn werth gwneud ymdrech mewn pwnc (pynciau) gwyddonol gan y

bydd o gymorth iddynt yn y gwaith y maent am ei wneud yn ddiweddarach. 63% yw

cyfartaledd yr OECD.

Cytunodd 75% fod astudio pwnc (pynciau) gwyddonol o fudd iddynt gan y bydd yr hyn a

ddysgant yn gwella’r posibiliadau o gael swydd. 62% yw cyfartaledd yr OECD.

Cytunodd 70% y byddant yn dysgu llawer o bethau yn eu pwnc (pynciau) gwyddonol a fydd o

gymorth iddynt gael swydd. 56% yw cyfartaledd yr OECD.

Cytunodd 58% fod yr hyn a ddysgant yn eu pwnc (pynciau) gwyddonol yn bwysig iddynt am

fod angen hwn ar gyfer yr hyn y maent am ei astudio’n ddiweddarach.

Roedd y disgyblion ar gyfartaledd yn fwy tebygol o fod yn gadarnhaol am bwysigrwydd

dysgu mathemateg a Saesneg neu Gymraeg na gwyddoniaeth. Serch hynny, nododd

canran uchel fod dysgu gwyddoniaeth yn bwysig - 86 y cant o’i chymharu â chyfartaledd

yr OECD, sef 73 y cant. Roeddent mewn gwirionedd yn dueddol at ei gilydd o fod yn fwy

cadarnhaol eu barn am bwysigrwydd llwyddo na disgyblion yng ngwledydd eraill yr

OECD. Roeddent hefyd yn fwy cadarnhaol eu barn am bwysigrwydd astudio

gwyddoniaeth ar gyfer eu bywyd yn y dyfodol.

6.4.5 Diddordeb mewn gyrfaoedd sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth

Roedd y cyntaf mewn cyfres o gwestiynau am yrfaoedd sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth

yn archwilio cymhelliant y disgyblion i ddilyn gyrfaoedd cysylltiedig â gwyddoniaeth yn

y dyfodol.

Bwriad y disgyblion i ddilyn gyrfaoedd gwyddonol

Cytunodd 40% y byddent yn hoffi gweithio mewn gyrfa sy’n ymwneud â gwyddoniaeth.

Cytunodd 35% y byddent yn hoffi astudio gwyddoniaeth ar ôl yr ysgol uwchradd.

Cytunodd 22% y byddent yn hoffi gweithio ar brosiectau gwyddonol pan fyddent yn oedolion.

27% yw cyfartaledd yr OECD.

Cytunodd 15% y byddent yn hoffi treulio’u bywyd yn gwneud gwyddoniaeth uwch. 21% yw

cyfartaledd yr OECD.

Er bod llawer o ddisgyblion Cymru’n derbyn bod astudio gwyddoniaeth yn ddefnyddiol ar

gyfer eu dyfodol (gweler 6.4.4 uchod), roedd llai ohonynt yn nodi awydd i weithio mewn

gyrfa sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth nac i astudio gwyddoniaeth. Er bod disgyblion yn

cytuno bod gwyddoniaeth yn ddefnyddiol ac yn fuddiol, ymddengys nad yw’r mwyafrif

am ymwneud â hi yn ystod eu bywydau yn y dyfodol. Mae’r gwrthgyferbyniad hwn yn
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06debyg i’r hyn a drafodwyd yn gynharach – sef bod disgyblion yn fwy argyhoeddedig o

werth cyffredinol gwyddoniaeth nag y maent o’i gwerth iddynt hwy’n bersonol.

Ceir gwrthgyferbyniad hefyd rhwng atebion i’r cwestiwn a oedd disgyblion yn meddwl y

byddai cyfle iddynt ddefnyddio gwyddoniaeth ar ôl gadael yr ysgol a’r cwestiwn a hoffent

weithio ar brosiectau gwyddonol. Fel a nodwyd yn Adran 6.2, credai 65 y cant y byddai

cyfle iddynt ddefnyddio gwyddoniaeth wedi gadael yr ysgol, ond fel a welir uchod ni

nododd ond 22 y cant y byddent yn hoffi gweithio ar brosiectau gwyddonol pan yn

oedolion. Fe all fod hyn yn deilio o sut y dehonglwyd y gair ‘prosiectau’ gan y disgyblion.

Ond gall ddangos hefyd nad yw’r disgyblion am elwa ar y cyfleoedd er eu bod yn

cydnabod y bydd rhai.

6.5 Gwyddoniaeth yn yr ysgolion

Roedd cwestiynau ar yr Holiadur Ysgol a’r Holiadur Disgybl fel ei gilydd yn cynnwys

sawl agwedd ar ddysgu gwyddoniaeth, cyfleusterau gwyddoniaeth a gweithgareddau

gwyddoniaeth yn yr ysgolion.

6.5.1 Gweithgareddau sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth a ddarperir gan yr

ysgolion

Yn yr Holiadur Ysgol gofynnwyd i benaethiaid am y gweithgareddau yr oedd eu

hysgolion yn eu darparu er mwyn i ddisgyblion pymtheg oed ymwneud â gwyddoniaeth,

ac yn enwedig pynciau amgylcheddol.

Mae Ysgolion Cymru’n hyrwyddo ymwneud â gwyddoniaeth ar gyfer rhai
15 oed trwy gyfrwng y gweithgareddau canlynol

Mae 93% yn cynnal gwibdeithiau a gwaith maes.

Mae 74% yn cynnal cystadlaethau gwyddoniaeth. 53% yw cyfartaledd yr OECD.

Mae 67% yn cynnal clybiau gwyddoniaeth. 39% yw cyfartaledd yr OECD.

Mae 55% yn cynnal prosiectau gwyddoniaeth allgyrsiol (gan gynnwys ymchwil). 45% yw

cyfartaledd yr OECD.

Mae 31% yn cynnal ffeiriau gwyddonol. 39% yw cyfartaledd yr OECD.

Mae ysgolion Cymru’n rhoi cyfleoedd i rai 15 oed ddysgu am faterion
amgylcheddol trwy gyfrwng y gweithgareddau canlynol

Mae 96% yn cynnal gwaith maes. 76% yw cyfartaledd yr OECD.

Mae 88% yn cynnal teithiau i ganolfannau gwyddoniaeth a/neu dechnoleg. 67% yw

cyfartaledd yr OECD.

Mae 79% yn cynnal teithiau i amgueddfeydd. 75% yw cyfartaledd yr OECD.

Mae 69% yn cynnal darlithiau a/neu seminarau (e.e. siaradwyr gwadd). 52% yw cyfartaledd yr

OECD.

Mae 66% yn cynnal prosiectau gwyddoniaeth allgyrsiol (gan gynnwys ymchwil). 45% yw

cyfartaledd yr OECD.



Fel a nodwyd yn 6.4.3 uchod, ychydig o ddisgyblion a nododd eu bod yn mynychu clybiau

gwyddoniaeth. Serch hynny, ymddengys nad oedd hyn oherwydd diffyg darpariaeth gan

fod 67 y cant o ysgolion yn dweud bod ganddynt rai. Yn wir, am rai gweithgareddau

gwyddoniaeth nododd cyfran uwch o’r ysgolion fod ganddynt gyfleoedd i rai pymtheg oed

ymwneud â gwyddoniaeth a phynciau amgylcheddol na chyfartaledd yr OECD. Dyna’r

sefyllfa ar gyfer clybiau gwyddoniaeth, cystadlaethau gwyddoniaeth, prosiectau allgyrsiol

a gwaith maes.

6.5.2 Darpariaeth yr ysgolion ar gyfer gyrfaoedd sy’n gysylltiedig â

gwyddoniaeth

Holwyd y disgyblion ynglþn â pha mor dda y teimlent fod eu hysgolion yn rhoi iddynt y

sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth.

Paratoi disgyblion yn yr ysgolion i ddilyn gyrfaoedd sy’n gysylltiedig â
gwyddoniaeth

Cytunodd 94% o’r disgyblion fod y pynciau sydd ar gael yn eu hysgol yn darparu’r sgiliau a’r

wybodaeth sylfaenol ar gyfer gyrfa sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth. 83% yw cyfartaledd yr

OECD.

Cytunodd 90% o’r disgyblion fod y pynciau sydd ar gael yn eu hysgol yn darparu’r sgiliau a’r

wybodaeth sylfaenol ar gyfer llawer o wahanol yrfaoedd. 80% yw cyfartaledd yr OECD.

Cytunodd 86% o’r disgyblion fod eu hathrawon yn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol y

mae arnynt eu hangen ar gyfer gyrfa sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth. 73% yw cyfartaledd yr

OECD.

Cytunodd 79% o’r disgyblion fod y pynciau y maent yn eu hastudio yn darparu’r sgiliau a’r

wybodaeth sylfaenol ar gyfer gyrfa sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth. 71% yw cyfartaledd yr

OECD.

Unwaith eto, fel yn achos gweithgareddau gwyddoniaeth, mae’r atebion hyn yn nodi

gwrthgyferbyniad rhwng yr hyn sydd ar gael ac i ba raddau y mae disgyblion yn credu bod

y ddarpariaeth hon yn berthnasol iddynt yn bersonol. Roedd y disgyblion yn gadarnhaol

iawn ynglþn â’r graddau y mae eu hysgolion yn eu paratoi ar gyfer gyrfa sy’n gysylltiedig

â gwyddoniaeth. Mae hyn yn wrthgyferbyniad i’r niferoedd isel o ddisgyblion, fel a

nodwyd yn yr adran flaenorol, sy’n datgan eu bod am ddilyn gyrfaoedd o’r fath neu am

barhau i astudio gwyddoniaeth.

6.5.3 Gwybodaeth y disgyblion am yrfaoedd sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth

Holwyd y disgyblion am eu gwybodaeth am y llwybrau a oedd ar gael tuag at yrfaoedd

sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth.
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Gwybodaeth am y llwybrau tuag at yrfaoedd sy’n gysylltiedig â
gwyddoniaeth

Teimlai 59% o’r disgyblion fod ganddynt wybodaeth dda iawn neu weddol dda am le i gael

gwybodaeth am yrfaoedd sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth.

Teimlai 55% fod ganddynt wybodaeth dda iawn neu weddol dda am y camau y mae angen i

fyfyrwyr eu cymryd os ydynt am gael gyrfa sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth.

Teimlai 55% fod ganddynt wybodaeth dda iawn neu weddol dda am yrfaoedd sy’n gysylltiedig

â gwyddoniaeth sydd ar gael yn y farchnad waith.

Teimlai 41% fod ganddynt wybodaeth dda iawn neu weddol dda am gyflogwyr neu gwmnïau

sy’n recriwtio pobl i weithio mewn gyrfaoedd sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth.

Mewn cyferbyniad â’r atebion a nodwyd yn yr adran flaenorol, a ddangosai fod y

disgyblion yn teimlo bod eu hysgolion yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol iddynt ar gyfer

gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, ni theimlai’r disgyblion fod ganddynt lawer o wybodaeth

am yrfaoedd o’r fath. Er hynny, roedd eu hymatebion ar gyfartaledd naill ai’n debyg i

gyfartaledd yr OECD neu ychydig yn uwch.

6.5.4 Rhwystrau rhag dysgu

Yn yr Holiadur Ysgol, holwyd penaethiaid a oedd diffyg neu brinder staff neu adnoddau

addysgiadol yn rhwystr i’r addysgu.

Penaethiaid yn nodi bod addysgu’n cael ei lesteirio i ryw raddau neu i
raddau helaeth gan brinder athrawon

Nododd 11% fod diffyg athrawon gwyddoniaeth cymwys yn rhwystr.

Nododd 5% fod diffyg athrawon mathemateg cymwys yn rhwystr.

Nododd 4% fod diffyg athrawon Cymraeg neu Saesneg cymwys yn rhwystr.

Nododd 15% fod diffyg athrawon cymwys mewn pynciau eraill yn rhwystr.

Profiad penaethiaid o swyddi gwag athrawon gwyddoniaeth yn ystod y
flwyddyn academaidd ddiwethaf

Nid oedd gan 30% unrhyw swyddi gwag i’w llenwi o ran dysgu gwyddoniaeth (38% yw

cyfartaledd yr OECD).

Llenwodd 66% bob swydd wag o ran dysgu gwyddoniaeth, naill ai â staff sydd newydd eu

penodi neu wrth ailgyfeirio staff presennol (59% yw cyfartaledd yr OECD).

Ni allai 4% lenwi un swydd wag neu fwy o ran dysgu gwyddoniaeth (3% yw cyfartaledd yr

OECD).

43

C
yr
ha

ed
d
ia
d
d
is
gy

b
lio
n
15

oe
d
yn

g
N
gh

ym
ru
:A

d
ro
d
d
ia
d
ce

ne
d
la
et
ho

lP
IS
A
20

06



44

C
yrhaed

d
iad

d
isgyb

lion
15

oed
yng

N
ghym

ru:A
d
rod

d
iad

cened
laetholP

IS
A
2006

Penaethiaid yn nodi bod dysgu’n cael ei rwystro i ryw raddau neu i raddau
helaeth gan brinder adnoddau addysgiadol

Nododd 48% brinder neu annigonedd o gyfrifiaduron ar gyfer dysgu (36% yw cyfartaledd yr

OECD).

Nododd 46% brinder neu annigonedd o feddalwedd cyfrifiadurol (38% yw cyfartaledd yr

OECD).

Nododd 43% brinder neu annigonedd o ddeunyddiau llyfrgell (34% yw cyfartaledd yr OECD).

Nododd 37% brinder neu annigonedd o offer labordy gwyddoniaeth (42% yw cyfartaledd yr

OECD).

Nododd 36% brinder neu annigonedd o adnoddau clyweled (37% yw cyfartaledd yr OECD).

Nododd 34% brinder neu annigonedd o ddeunyddiau dysgu (25% yw cyfartaledd yr OECD).

Nododd 28% fod diffyg neu annigonedd o gysylltiadau rhyngrwyd yn rhwystr (20% yw

cyfartaledd yr OECD).

Ni nododd ysgolion Cymru fod problemau mawr o ran prinder athrawon, ond roedd

ganddynt bryderon am ddiffyg adnoddau. Nodwyd mwy o brinder neu annigonedd o

adnoddau addysgiadol na chyfartaledd yr OECD, ac eithrio offer labordy gwyddoniaeth ac

adnoddau clyweled.

6.6 Agweddau disgyblion at faterion amgylcheddol a’u
dealltwriaeth ohonynt

6.6.1 Gwybodaeth am faterion amgylcheddol

Roedd yr Holiadur Disgybl yn cynnwys nifer o gwestiynau a anelai at archwilio

ymwybyddiaeth, agweddau a dealltwriaeth o bynciau amgylcheddol.

Disgyblion yn nodi bod eu gwybodaeth am bwnc yn ddigon iddynt allu
esbonio’r mater cyffredinol a’i esbonio’n dda

Gallai 74% roi esboniad o ganlyniadau clirio coedwigoedd ar gyfer defnydd amgen o’r tir.

Gallai 74% roi esboniad o gynnydd nwyau tþ gwydr yn yr atmosffer. 58% yw cyfartaledd yr

OECD.

Gallai 69% roi esboniad o law asid. 60% yw cyfartaledd yr OECD.

Gallai 61% roi esboniad o wastraff niwclear. 53% yw cyfartaledd yr OECD

Gallai 36% roi esboniad o ddefnydd organebau sydd wedi’u haddasu’n enynnol (GMO).

Er bod mwyafrif y disgyblion yn nodi y gallent esbonio’r tri mater cyntaf, roeddent yn llai

hyderus yn eu gwybodaeth o GMOs.



6.6.2 Pryder am faterion amgylcheddol

Holwyd y disgyblion a oedd nifer o bynciau’n bryder difrifol iddynt.

Disgyblion yn nodi bod pynciau amgylcheddol yn bryder difrifol iddynt yn
bersonol

Dywedodd 56% fod llygredd awyr yn bryder difrifol iddynt.

Dywedodd 50% fod prinder dðr yn bryder difrifol iddynt.

Dywedodd 50% fod prinder ynni’n bryder difrifol iddynt.

Dywedodd 40% fod difodiant planhigion ac anifeiliaid yn bryder difrifol iddynt.

Dywedodd 39% fod gwastraff niwclear yn bryder difrifol iddynt.

Dywedodd 39% fod clirio coedwigoedd ar gyfer defnydd amgen o’r tir yn bryder difrifol iddynt.

Nododd o leiaf hanner y disgyblion fod llygredd awyr, prinder dðr a phrinder ynni’n

bryderon difrifol iddynt yn bersonol. Nododd disgyblion lai o bryder am ddifodiant

planhigion ac anifeiliaid, clirio coedwigoedd a gwastraff niwclear.

6.6.3 Optimistiaeth ynglþn â dyfodol yr amgylchedd

Holwyd y disgyblion a oeddent yn meddwl y byddai’r problemau a oedd yn gysylltiedig â

nifer o bynciau amgylcheddol yn gwella, yn aros fel yr oeddent neu’n gwaethygu dros yr

20 mlynedd nesaf.

Optimistiaeth y myfyrwyr y byddai problemau a oedd yn gysylltiedig â
materion amgylcheddol yn gwella dros yr 20 mlynedd nesaf

Meddyliai 23% y bydd problemau prinder dðr yn gwella.

Meddyliai 19% y bydd problemau prinder ynni yn gwella.

Meddyliai 18% y bydd problemau llygredd awyr yn gwella.

Meddyliai 15% y bydd problemau gwastraff niwclear yn gwella.

Meddyliai 14% y bydd problemau clirio coedwigoedd ar gyfer defnydd amgen o’r tir yn gwella.

Meddyliai 14% y bydd problemau difodiant planhigion ac anifeiliaid yn gwella.

Fel disgyblion mewn gwledydd eraill yn yr OECD, nid oedd disgyblion yng Nghymru yn

optimistaidd y byddai’r problemau sy’n gysylltiedig â materion amgylcheddol yn gwella

yn ystod yr 20 mlynedd nesaf. Yn wir, ymddengys eu bod yn besimistaidd iawn ynglþn â

hyn. Fodd bynnag, mae hyn yn cyferbynnu i ryw raddau â’u hatebion am bynciau sy’n

bryder iddynt yn bersonol ac sydd wedi eu nodi yn 6.6.2 uchod. Er enghraifft, er nad oedd

85 y cant yn teimlo y bydd problemau â gwastraff niwclear yn gwella, dim ond 39 y cant a
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ddywedodd fod gwastraff niwclear yn bwnc pwysig iddynt. Felly, efallai nad yw

disgyblion o reidrwydd yn teimlo ei bod yn broblem os na fydd pethau’n gwella.

6.6.4 Pryder am ddatblygu cynaliadwy

Holwyd y disgyblion ynglþn â’r newidiadau ymarferol y gellir eu gweithredu gyda’r nod o

wynebu rhai o’r problemau sy’n gysylltiedig â materion amgylcheddol.

Disgyblion yn nodi pryder am ddatblygu cynaliadwy

Cytunodd 91% y dylid gofyn i ddiwydiannau brofi eu bod yn cael gwared ar ddefnyddiau

gwastraff yn ddiogel.

Cytunodd 91% ei bod yn bwysig cynnal gwiriadau rheolaidd ar ollyngiadau ceir fel amod o’u

defnyddio.

Cytunodd 90% eu bod o blaid cael deddfau sy’n amddiffyn cynefin rhywogaethau mewn

perygl.

Cytunodd 85% y dylid defnyddio cyn lleied o becynnau plastig ag y bo modd er mwyn lleihau

gwastraff.

Cytunodd 83% y dylid cynhyrchu trydan gan ffynonellau adnewyddadwy gymaint ag y bo

modd, hyd yn oed os yw hyn yn cynyddu’r gost.

Cytunodd 61% ei bod yn eu poeni pan fo ynni’n cael ei wastraffu drwy ddefnyddio offer

trydanol yn ddiangen. 69% oedd cyfartaledd yr OECD.

Cytunodd 60% eu bod o blaid cael deddfau sy’n rheoli gollyngiadau ffatrïoedd hyd yn oed

petai hyn yn cynyddu pris y cynhyrchion. 69% oedd cyfartaledd yr OECD.

Dangosodd disgyblion Cymru gefnogaeth gref dros fesurau i hyrwyddo datblygu

cynaliadwy. Fodd bynnag, mae arwyddion eto y gall eu hymwneud personol ar adegau fod

yn llai datblygedig na’u gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth o’r hyn a fyddai’n llesol i’r

amgylchedd. Felly, er enghraifft, dim ond 61 y cant a ddywedodd eu bod yn poeni pan fo

trydan yn cael ei wastraffu, mewn cyferbyniad â’r 83 y cant a feddyliai y dylid cynhyrchu

trydan o ffynonellau adnewyddadwy. Cytunodd cyfran uchel y dylid rheoli gollyngiadau

ceir, ond 60 y cant yn unig a fyddai o blaid rheoli gollyngiadau ffatrïoedd os byddai hyn yn

arwain at gynnydd mewn prisiau.

6.7 Crynodeb

I ddisgyblion Cymru mae gwyddoniaeth yn werthfawr i’r gymdeithas er mwyn deall y byd

a gwella amodau byw. Fodd bynnag, nid yw gwyddoniaeth mor werthfawr yn eu golwg

hwy yn bersonol ag ydyw i’r gymdeithas, ond maent yn derbyn ei bod yn bwysig iddynt

lwyddo mewn gwyddoniaeth.



Mae’r disgyblion yn hyderus y gallant wneud amrywiaeth o dasgau sy’n gysylltiedig â

dysgu gwyddoniaeth yn hawdd neu gydag ychydig o ymdrech. Maent yn mwynhau dysgu

am wyddoniaeth ac yn credu eu bod yn ei gwneud yn gymharol dda, ond yn teimlo nad yw

dysgu a deall gwyddoniaeth yn hawdd. At ei gilydd, ni chânt ei bod yn hwyl ac fel rheol ni

chymerant ran mewn gweithgareddau sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth heblaw am

weithgareddau sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â’u dysgu yn yr ysgol.

Lle bo pynciau amgylcheddol dan sylw, dywed disgyblion Cymru eu bod yn teimlo bod

ganddynt ddigon o wybodaeth, eu bod at ei gilydd yn pryderu (ac yn besimistaidd) am

broblemau sy’n gysylltiedig â materion amgylcheddol ac yn cytuno â mesurau sy’n annog

datblygu cynaliadwy. Fodd bynnag, ceir amheuon ynglþn â’r graddau y maent yn teimlo

eu bod yn rhan yn bersonol o’r problemau hyn ac yn barod i aberthu i helpu i’w goresgyn.

Ni nododd ysgolion Cymru nifer uchel o brinder athrawon, ond nodant fwy o brinder

adnoddau na chyfartaledd yr OECD.

Mae’r bennod hon yn rhoi crynodeb o rai o’r prif agweddau ar atebion i’r Holiadur

Disgybl a’r Holiadur Ysgol. Cafwyd swmp helaeth o ddata o’r ddau gyfrwng hyn sydd â’r

potensial i roi darlun cyfoethog o ddisgyblion Cymru, eu hysgolion a’r modd y caiff

gwyddoniaeth ei dysgu. Byddai’n ddefnyddiol ymestyn yr adroddiad cyffredinol a roddir

yn y bennod hon drwy archwilio’r data ymhellach, yn enwedig pe bai hyn yn chwilio’r

berthynas rhwng atebion, yn cyfateb data’r Holiadur Ysgol â’r Holiadur Disgybl, a’u

cysylltiadau â chyrhaeddiad.
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7 PISA yn y Deyrnas Unedig

7.1 Cyflwyniad

Mae’r bennod hon yn disgrifio rhai o brif ganlyniadau arolwg PISA yn Lloegr, Cymru,

Gogledd Iwerddon a’r Alban. Yn benodol, mae’n amlinellu rhai agweddau lle cafwyd

gwahaniaethau o ran cyrhaeddiad, amrediad cyrhaeddiad, patrwm gwahaniaethau rhyw

neu agweddau disgyblion tuag at wyddoniaeth.

7.2 Cyrhaeddiad disgyblion mewn gwyddoniaeth

Mae’r adran hon yn cymharu’r canfyddiadau a amlinellwyd ym Mhennod 3 â’r

canfyddiadau cymharol am rannau eraill y DU.

7.2.1 Sgoriau cymedrig gwyddoniaeth

Mae Tabl 7.2.1 yn crynhoi sgoriau cymedrig Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban

ar raddfa cyrhaeddiad mewn gwyddoniaeth. Roedd perfformiad yn gymharol gyson ar

draws y DU, ac ychydig o wahaniaethau arwyddocaol mewn cyrhaeddiad cyffredinol. Yr

unig eithriad oedd bod sgôr gymedrig Lloegr yn arwyddocaol uwch na Chymru.

Tabl 7.2.1 Sgoriau cymedrig gwyddoniaeth

Sgôr Gogledd
gymedrig GS Lloegr Iwerddon Yr Alban Cymru

Lloegr 516 107 - DA DA �

Gogledd Iwerddon 508 113 DA - DA DA

Yr Alban 515 100 DA DA - DA

Cymru 505 102 � DA DA -

� = arwyddocaol uwch � = arwyddocaol is DA - dim arwyddocâd

O ran y tair is-raddfa gymhwysedd hefyd, ychydig o wahaniaethau a gafwyd. Ni fu

gwahaniaethau arwyddocaol rhwng y gwledydd o ran y sgoriau ar raddfa Esbonio

ffenomena yn wyddonol gan ddangos bod myfyrwyr ar draws y DU yn weddol debyg i’w

gilydd o ran sgiliau fel defnyddio eu gwybodaeth wyddonol mewn sefyllfaoedd penodol,

gan ddisgrifio neu ddehongli ffenomena yn wyddonol a rhagweld newidiadau. Roedd yr

un peth yn wir yn y rhan fwyaf o achosion ar gyfer Canfod materion gwyddonol a

Defnyddio tystiolaeth wyddonol. Yr eithriadau oedd bod sgôr Lloegr a’r Alban yn

arwyddocaol uwch na Chymru am Canfod materion gwyddonol (sy’n cynnwys sgiliau fel

adnabod materion y mae modd eu harchwilio’n wyddonol, ac adnabod prif nodweddion

archwiliad gwyddonol), tra’r oedd sgôr yr Alban yn arwyddocaol uwch na Chymru am

Defnyddio tystiolaeth wyddonol (sgiliau fel dehongli tystiolaeth wyddonol, gwneud

casgliadau a’u cyfleu, nodi rhagdybiaethau, tystiolaeth a’r rhesymu sydd wrth wraidd

casgliadau, a phwyso a mesur goblygiadau datblygiadau gwyddonol a thechnolegol i’r

gymdeithas). Mae tablau 7.2.2 i 7.2.4 yn crynhoi’r canfyddiadau hyn.48
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Tabl 7.2.2 Sgoriau cymedrig ar raddfa Esbonio ffenomena yn wyddonol

Sgôr Gogledd
gymedrig GS Lloegr Iwerddon Yr Alban Cymru

Lloegr 518 110 DA DA DA

Gogledd Iwerddon 510 113 DA DA DA

Yr Alban 508 103 DA DA DA

Cymru 508 106 DA DA DA

� = arwyddocaol uwch � = arwyddocaol is DA - dim arwyddocâd

Tabl 7.2.3 Sgoriau cymedrig ar raddfa Canfod materion gwyddonol

Sgôr Gogledd
gymedrig GS Lloegr Iwerddon Yr Alban Cymru

Lloegr 515 106 - DA DA �

Gogledd Iwerddon 504 109 DA - DA DA

Yr Alban 516 101 DA DA - �

Cymru 500 101 � DA � -

� = arwyddocaol uwch � = arwyddocaol is DA - dim arwyddocâd

Tabl 7.2.4 Sgoriau cymedrig ar raddfa Defnyddio tystiolaeth wyddonol

Sgôr Gogledd
gymedrig GS Lloegr Iwerddon Yr Alban Cymru

Lloegr 514 117 - DA DA DA

Gogledd Iwerddon 508 125 DA - DA DA

Yr Alban 521 113 DA DA - �

Cymru 504 112 DA DA � -

� = arwyddocaol uwch � = arwyddocaol is DA - dim arwyddocâd

7.2.2 Dosbarthiad perfformiad mewn gwyddoniaeth

Dangosodd Pennod 3 fod rhywfaint o amrywiaeth o gwmpas y sgôr gymedrig ar gyfer

gwyddoniaeth ym mhob gwlad, fel y disgwylid. Yn achos gwledydd y DU, roedd yr

amrywiaeth hon yn amlwg iawn.

Y gwahaniaeth rhwng sgôr gymedrig yr OECD am y bumed ganrannell a chyfartaledd

sgôr yr OECD yn y 95ed ganrannell oedd 311 pwynt graddfa, a’r gwahaniaethau cymharol

ar gyfer yr holl wledydd a oedd yn cymryd rhan yn amrywio o 257 i 367 pwynt graddfa.

Cafwyd y gwahaniaeth uchaf o 367 yng Ngogledd Iwerddon, er bod gan bedair rhan y DU

fel ei gilydd ddosbarthiad eang o’u cymharu â gwledydd eraill PISA. Dangosir y sgorau

cymedrig yn y 5ed a’r 95ain ganrannell a’r gwahaniaethau rhyngddynt yn Nhabl 7.2.5

isod.
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Tabl 7.2.5 Sgoriau’r disgyblion uchaf ac isaf eu cyrhaeddiad mewn
gwyddoniaeth

Isaf Uchaf Gwahaniaeth
(5ed ganrannell) (95ain ganrannell)

Lloegr 336 686 350

Gogledd Iwerddon 320 686 367

Yr Alban 350 679 330

Cymru 339 673 334

Cyfartaledd yr OECD 340 652 311

Sylwer: gall ymddangos nad yw gwahaniaethau’n cyfateb i gyfartaledd y sgoriau oherwydd

talgrynu.

Mae tabl 7.2.5 yn dangos bod y disgyblion isaf eu cyrhaeddiad yn yr Alban wedi gwneud

ychydig yn well o ryw ychydig na’r disgyblion isaf eu cyrhaeddiad mewn mannau eraill

yn y DU (sgôr gymedrig o 350 ar y bumed ganrannell), ac mai disgyblion yn Lloegr a

Gogledd Iwerddon a gafodd y sgôr uchaf ar frig y raddfa gyrhaeddiad (sgôr ar gyfartaledd

o 686 yr un yn y 95ed ganrannell). Roedd y gwahaniaeth sgorau yn y pwyntiau cyfradd

hyn yn fach, fodd bynnag, ac mae’n bosibl nad ydynt o bwys.

Ceir gwybodaeth lawn am ddosbarthu perfformiad yn Atodiad A2 a A10.

7.2.3 Canrannau ar bob lefel mewn gwyddoniaeth

Pwysleisir ymhellach yr amrediad cyrhaeddiad ym mhob gwlad gan ganrannau’r

disgyblion ym mhob un o chwe lefel fedrusrwydd PISA a amlinellir ym Mhennod 3.

Rhoddir crynodeb o’r canrannau hyn yn Nhablau 7.2.6 a 7.2.7. Dangosant fod gan bob

rhan o’r DU rai disgyblion ar frig ac ar waelod yr amrediad cyrhaeddiad, ond bod y

canrannau’n amrywio ym mhob achos. Mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion Gogledd

Iwerddon o dan lefel 1, sy’n uwch na chyfartaledd yr OECD, tra bod gan y gwledydd eraill

nifer is na chyfartaledd yr OECD ar y lefel hon. Ar ben arall y raddfa, mae’r rhan fwyaf o

ddisgyblion Lloegr ar lefel 6 PISA ac mae gan Gymru’r nifer isaf, ond mae gan bob un fwy

na chyfartaledd yr OECD. Ar y ddwy lefel uchaf, mae pob rhan o’r DU yn uwch na

chyfartaledd yr OECD. Mae gan Gymru’r nifer isaf o ddisgyblion ar y ddwy lefel hyn, sef

11 y cant o’i chymharu â 14 y cant yn Lloegr, a Gogledd Iwerddon a 13 y cant yn yrAlban.

Ceir gwybodaeth lawn am y canrannau ar bob lefel yn Atodiadau A11 a A12.

Tabl 7.2.6 Canrannau ar lefelau PISA mewn gwyddoniaeth

dan lefel lefelau lefelau lefelau lefelau lefelau lefel
1 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 6
% % % % % % %

Lloegr 5 95 83 62 36 14 3

Gogledd 7 93 80 59 35 14 3
Iwerddon

Yr Alban 4 96 85 61 33 13 2

Cymru 5 95 82 58 31 11 2

Cyfartaledd yr 5 95 81 57 29 9 1
OECD
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Tabl 7.2.7 Canrannau ar neu dan bob lefel PISA mewn gwyddoniaeth

dan lefel 1 lefel 2 lefel 3 lefel 4 lefel 5 lefel 6
lefel 1 ac is ac is ac is ac is ac is ac is
% % % % % % %

Lloegr 5 17 38 64 86 97 100

Gogledd 7 20 41 65 86 97 100
Iwerddon

Yr Alban 4 15 39 67 87 98 100

Cymru 5 18 42 69 89 98 100

Cyfartaledd yr 5 19 43 71 91 99 100
OECD

7.2.4 Gwahaniaethau rhyw mewn gwyddoniaeth

Cafwyd gwahaniaethau rhwng y gwledydd o ran cyrhaeddiad bechgyn a merched. Mae

Tabl 6.2.8 yn dangos y sgoriau cymedrig ar gyfer pob gwlad ac yn tynnu sylw at

wahaniaethau ystadegol arwyddocaol.

Tabl 7.2.8 Sgoriau cymedrig bechgyn a merched mewn gwyddoniaeth

Sgôr gymedrig Sgôr gymedrig Sgôr gymedrig
gyffredinol bechgyn merched Gwahaniaeth

Lloegr 516 521 510 11*

Gogledd Iwerddon 508 509 507 2

Yr Alban 515 517 512 4

Cymru 505 510 500 10*

Cyfartaledd yr OECD 500 501 499 2*

* gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol

Mewn ychydig dros draean y 57 o wledydd a gymerodd ran yn PISA, roedd perfformiad y

naill ryw yn uwch na’r llall. Rhannwyd tuedd y gwahaniaethau hynny: mewn naw gwlad

gwnaeth bechgyn yn well ac mewn 12 gwlad gwnaeth merched yn well. Dangosodd

cyfartaledd yr OECD fymryn o fantais i’r bechgyn ac adlewyrchwyd hyn yng Nghymru a

Lloegr lle’r oedd perfformiad y bechgyn yn arwyddocaol uwch na’r merched. Nid oedd

unrhyw wahaniaethau ystadegol arwyddocaol rhwng y rhywiau ar y raddfa wyddoniaeth

yn gyffredinol yng Ngogledd Iwerddon na’r Alban.

Yng Nghymru a Lloegr fel ei gilydd, achoswyd y gwahaniaeth mwyaf o ran rhyw gan

berfformiad gwahanol ar y raddfa Esbonio ffenomena yn wyddonol. Roedd hyn hefyd yn

wir am y rhan fwyaf o wledydd a oedd yn cymryd rhan: fel arfer, bu perfformiad y

bechgyn yn well na’r merched ar y raddfa hon. Yng Nghymru a Lloegr fel ei gilydd, nid

oedd unrhyw wahaniaethau rhyw arwyddocaol ar y graddfeydd cymhwysedd eraill.

Nid oedd gan Ogledd Iwerddon unrhyw wahaniaethau arwyddocaol o ran rhyw ar unrhyw

un o’r tri chymhwysedd, tra bod gan yr Alban wahaniaethau ar ddau gymhwysedd, er nad

oedd gwahaniaeth cyffredinol. Mae’n debygol mai’r rheswm am hyn oedd bod y ddau

wahaniaeth yn dileu’i gilydd: gwnaeth y bechgyn yn well ar Esbonio ffenomena yn 51
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wyddonol tra bod y merched yn well wrth Canfod materion gwyddonol. Mae Tabl 7.2.9 yn

crynhoi’r gwahaniaethau ar y graddfeydd hyn ar gyfer pob gwlad.

Tabl 7.2.9 Sgoriau cymedrig bechgyn a merched yn y cymwyseddau
gwyddoniaeth

Nodi materion Esbonio ffenomena Defnyddio tystiolaeth
gwyddonol yn wyddonol wyddonol

pawb bechgyn merched gwahan. pawb bechgyn merched gwahan. pawb bechgyn merched gwahan.

Lloegr 515 512 518 6 518 529 507 22* 514 517 510 7

Gogledd 504 496 512 16 510 517 502 15 511 509 513 4
Iwerddon

Yr Alban 516 509 523 15* 508 516 501 15* 521 523 520 3

Cymru 500 497 504 7 508 519 498 21* 504 507 501 6

Cyfartal- 499 490 508 17* 500 508 493 15* 499 498 501 3
edd yr
OECD

* gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol

7.2.5 Crynodeb

Mae’r adran hon wedi adolygu perfformiad ar draws y DU o ran gwyddoniaeth. Dengys

fod y perfformiad cyffredinol yn debyg ym mhob gwlad, ond bod un gwahaniaeth

arwyddocaol, sef bod sgôr Lloegr yn uwch na Chymru. Roedd disgyblion pob gwlad yn

weddol debyg o ran eu gallu wrth Esbonio ffenomena yn wyddonol, ond roedd sgôr

gymedrig myfyrwyr Cymru yn is ar gyfer Canfod materion gwyddonol a Defnyddio

tystiolaeth wyddonol.

Bu gwahaniaeth mawr o safbwynt cyrhaeddiad rhwng y myfyrwyr uchaf ac isaf eu

cyrhaeddiad ym mhob gwlad, a chafwyd y gwahaniaeth mwyaf yng Ngogledd Iwerddon.

Yng Ngogledd Iwerddon hefyd cafwyd y gyfran uchaf o fyfyrwyr isaf eu cyrhaeddiad.

Yng Nghymru roedd nifer y myfyrwyr is eu cyrhaeddiad yn debyg i Loegr, ond roedd llai

o fyfyrwyr uchel eu cyrhaeddiad.

Amrywiai gwahaniaethau rhyw. Yng Ngogledd Iwerddon nid oedd unrhyw wahaniaethau

rhyw o bwys, tra’r oedd gan yr Alban wahaniaethau ar ddwy raddfa gymhwysedd er nad

oedd gwahaniaeth cyffredinol. Roedd gan Gymru a Lloegr wahaniaethau cyffredinol, a

gellir priodoli’r rhain gan fwyaf i berfformiad gwell y bechgyn wrth Esbonio ffenomena yn

wyddonol.

7.3 Cyrhaeddiad disgyblion mewn mathemateg

Maes atodol oedd mathemateg yn arolwg PISA 2006. Golyga hyn na chafodd yr holl

ddisgyblion eu hasesu yn y pwnc ac nad oedd y cwestiynau mathemateg yn ymdrin â’r

pwnc mor llawn â’r rhai gwyddoniaeth, sef y prif faes. Mae’r canlyniadau a gofnodir ar

gyfer mathemateg yn amcangyfrifon ar gyfer y boblogaeth gyfan, seiliedig ar berfformiad

y disgyblion a gafodd eitemau prawf mathemateg. Mae’r amcangyfrifon hyn yn ystyried52

C
yrhaed

d
iad

d
isgyb

lion
15

oed
yng

N
ghym

ru:A
d
rod

d
iad

cened
laetholP

IS
A
2006



gwybodaeth am natur prfformiad disgyblion â nodweddion penodol. Mae’r sgoriau a nodir

yn yr adran hon, felly, yn rhoi ciplun o berfformiad mewn mathemateg yn hytrach na’r

asesiad llawnach a mwy trylwyr a geir ar gyfer gwyddoniaeth. (Gweler OECD (2005a) am

fanylion llawn o’r dadansoddiad o’r meysydd atodol yn PISA).

7.3.1 Sgoriau cymedrig mewn mathemateg

Dengys Tabl 7.3.1 isod sgoriau cymedrig Lloegr, Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban ar

gyfer mathemateg, ynghyd ag arwyddocâd y gwahaniaethau rhwng y gwledydd. Ceir y

data’n llawn yn Atodiad B2.

Tabl 7.3.1 Sgoriau cymedrig mathemateg

Gogledd
GS Lloegr Iwerddon Yr Alban Cymru

Lloegr 495 - DG DG �

Gogledd Iwerddon 494 DG - � DG

Yr Alban 506 DG � - �

Cymru 484 � DG � -

� = arwyddocaol uwch � = arwyddocaol is DA - dim arwyddocâd

Yn yr Alban cafwyd y cyrhaeddiad uchaf ar gyfer mathemateg, ac yn nesaf roedd Lloegr a

Gogledd Iwerddon. Roedd sgôr gymedrig Gogledd Iwerddon yn arwyddocaol is na’r

Alban. Cafwyd y cyrhaeddiad isaf yng Nghymru, ac roedd sgôr gymedrig Cymru yn

arwyddocaol is na’r Alban a Lloegr.

7.3.2 Dosbarthiad perfformiad mewn mathemateg

Dengys Tabl 7.3.2 sgoriau disgyblion ym mhob gwlad ar y bumed a’r 95ed ganrannell

cyrhaeddiad, ynghyd â chyfartaledd sgôr yr OECD ar bob un o’r canranellau hyn. Dengys

hyn amrediad y sgoriau ym mhob gwlad. Mae’r tabl hefyd yn dangos y gwahaniaethau o

ran nifer y pwyntiau sgorio rhwng y ddau ffigur. Ceir data llawn yn Atodiadau B2 a B3.

Tabl 7.3.2 Sgoriau’r disgyblion uchaf ac isaf eu cyrhaeddiad mewn
mathemateg

Isaf Uchaf Gwahaniaeth*
(5edganrannell) (95ain ganrannell)

Lloegr 350 643 293

Gogledd Iwerddon 341 647 306

Yr Alban 367 647 280

Cymru 351 621 270

Cyfartaledd yr OECD 346 645 299

* Gellir newid hwn trwy dalgrynu i fyny neu i lawr.

Dengys Tabl 7.3.2 fod y disgyblion isaf eu cyrhaeddiad yng Ngogledd Iwerddon lle’r oedd

sgoriau ar y 5ed ganrannell ychydig yn is na chyfartaledd yr OECD. Roedd gan Loegr a
53
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Chymru sgoriau tebyg, ychydig yn uwch na chyfartaledd yr OECD. Yr Alban oedd â’r

sgoriau uchaf ar y 5ed ganrannell yn y DU.

Cafwyd y cyfrannau mwyaf o ddisgyblion uchaf eu cyrhaeddiad yng Ngogledd Iwerddon

a’r Alban, lle cafwyd yr un sgoriau ar y 95ed ganrannell. Fe’i dilynwyd gan Loegr. Cymru

oedd â’r cyfrannau isaf, ac roedd sgôr y myfyrwyr ar y 95ed ganrannell 26 phwynt yn is na

Gogledd Iwerddon a’r Alban, a 22 bwynt yn is na Lloegr.

O edrych ar amrywiaeth y perfformiad, fel y dangosir gan y gwahaniaeth yn nifer y

pwyntiau rhwng yr uchaf a’r isaf eu cyrhaeddiad, roedd y bwlch mwyaf yng Ngogledd

Iwerddon a’r lleiaf yng Nghymru.

Gellir gwerthfawrogi’r amrywiaeth hon yn gliriach, o bosibl, wrth archwilio’r graff

dosbarthiad yn Atodiad B3.

7.3.3 Canrannau ar bob lefel mewn mathemateg

Dengys Tablau 6.3.3 a 6.3.4 ganrannau’r disgyblion ar bob un o’r chwe lefel o

gyrhaeddiad mewn mathemateg, ynghyd â’r canrannau dan lefel 1.

Mae gan yr Alban y canran isaf ar y lefelau cyrhaeddiad isaf ond mae’r cyfrannau yn y

lefelau uwch yn debyg yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban, ac roedd y tair gwlad yn

agos at gyfartaledd yr OECD. Mae gan Gymru’r gyfran isaf ar y lefelau uwch, a 24 y cant

yn unig ar y tair lefel uchaf o’i chymharu â 32 y cant yn yr Alban.

Gellir cael y data’n llawn yn Atodiadau B5 a B6.

Tabl 7.3.3 Canrannau ar lefelau PISA mewn mathemateg

dan lefel lefelau lefelau lefelau lefelau lefelau lefel
1 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 6
% % % % % % %

Lloegr 6 94 80 55 29 11 2

Gogledd 7 93 77 54 31 12 3
Iwerddon

Yr Alban 4 96 84 60 32 12 3

Cymru 6 94 78 51 24 7 1

Cyfartaledd yr 8 92 79 57 32 13 3
OECD

Tabl 7.3.4 Canrannau PISA mewn mathemateg ar bob lefel neu’n is

dan lefel 1 lefel 2 lefel 3 lefel 4 lefel 5 lefel 6
lefel 1 ac is ac is ac is ac is ac is ac is
% % % % % % %

Lloegr 6 20 45 71 89 98 100

Gogledd Iwerddon 7 23 46 69 88 97 100

Yr Alban 4 16 40 68 88 97 100

Cymru 6 22 49 76 93 99 100

Cyfartaledd yr OECD 8 14 43 68 87 97 10054

C
yrhaed

d
iad

d
isgyb

lion
15

oed
yng

N
ghym

ru:A
d
rod

d
iad

cened
laetholP

IS
A
2006



7.3.4 Gwahaniaethau rhyw mewn mathemateg

Dengys Tabl 7.3.5 sgoriau cymedrig bechgyn a merched, a’r gwahaniaethau rhwng eu

sgorau cymedrig. Gellir cael y data’n llawn yn Atodiad B2.

Tabl 7.3.5 Sgoriau cymedrig bechgyn a merched ar gyfer mathemateg

Sgôr gymedrig Sgôr gymedrig Sgôr gymedrig
gyffredinol bechgyn merched Gwahaniaeth

Lloegr 495 504 487 17*

Gogledd Iwerddon 494 497 491 7

Yr Alban 506 514 498 16*

Cymru 484 492 476 16*

Cyfartaledd yr OECD 498 503 492 11*

* gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol

Roedd y gwahaniaethau rhwng bechgyn a merched yn ystadegol arwyddocaol yn Lloegr,

yr Alban a Chymru ond nid yng Ngogledd Iwerddon. Roedd y gwahaniaeth pwyntiau

rhwng bechgyn a merched yn debyg yn Lloegr, yr Alban a Chymru ac roedd hyn yn uwch

na chyfartaledd yr OECD.

Yn y DU, roedd Gogledd Iwerddon yn eithriad oherwydd y gwahaniaeth cymharol fychan

rhwng bechgyn a merched, sef yr 16eg isaf o’r 44 gwlad a gymharwyd o ran

gwahaniaethau rhyw. Roedd y bwlch rhwng y rhywiau yn Lloegr, yr Alban a Chymru yn

uchel yn y gymhariaeth ryngwladol. O blith y 44 gwlad yn y gymhariaeth, roedd gan

Loegr un o’r gwahaniaethau uchaf o ran rhyw, ychydig ar ôl Austria, Siapan a’r Almaen.

Dim ond pum gwlad oedd â gwahaniaeth mwy o ran rhyw na Chymru a’r Alban.

7.4 Cyrhaeddiad disgyblion mewn darllen

Maes atodol oedd darllen yn arolwg PISA 2006. Golyga hyn na chafodd yr holl

ddisgyblion eu hasesu yn y pwnc ac nad oedd y cwestiynau darllen yn ymdrin â’r pwnc

mor llawn â’r rhai gwyddoniaeth, sef y prif faes. Mae’r canlyniadau a gofnodir ar gyfer

darllen yn amcangyfrifon ar gyfer y boblogaeth gyfan, seiliedig ar berfformiad y

disgyblion a gafodd eitemau prawf darllen. Mae’r amcangyfrifon hyn yn ystyried

gwybodaeth am natur prfformiad disgyblion â nodweddion penodol. Mae’r sgoriau a nodir

yn yr adran hon, felly, yn rhoi ciplun o berfformiad mewn darllen yn hytrach na’r asesiad

llawnach a mwy trylwyr a geir ar gyfer gwyddoniaeth. (Gweler OECD (2005a) am

fanylion llawn o’r dadansoddiad o’r meysydd atodol yn PISA).

7.4.1 Sgoriau cymedrig ar gyfer darllen

Mae Tabl 7.4.1 isod yn dangos sgoriau cymedrig Lloegr, Cymru, Gogledd Iwerddon a’r

Alban ar gyfer darllen, ynghyd ag arwyddocâd y gwahaniaethau rhwng y gwledydd. Ceir

y data’n llawn yn Atodiad C2.
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Tabl 7.4.1 Sgoriau cymedrig ar gyfer darllen

Sgôr Gogledd
gymedrig GS Lloegr Iwerddon Yr Alban Cymru

Lloegr 496 94 - DG DG �

Gogledd Iwerddon 496 85 DG - DG �

Yr Alban 499 83 DG DG - �

Cymru 481 98 � � � -

� = arwyddocaol uwch � = arwyddocaol is DA - dim arwyddocâd

Gwelwyd y cyrhaeddiad darllen uchaf yn yr Alban, ac wedyn yn Lloegr a Gogledd

Iwerddon. Fodd bynnag, nid oedd llawer o wahaniaeth rhwng y gwledydd hyn. Cafwyd y

cyrhaeddiad isaf yng Nghymru, ac roedd cyfartaledd sgôr gymedrig Cymru yn

arwyddocaol is na thair rhan arall y DU.

7.4.2 Dosbarthiad perfformiad mewn darllen

Dengys Tabl 6.4.2 sgoriau disgyblion ym mhob gwlad ar y bumed a’r 95ed ganrannell

gyflawniad, ynghyd â chyfartaledd sgôr yr OECD ar bob un o’r canranellau hynny.

Dengys hyn amrediad y sgoriau ym mhob gwlad. Mae’r tabl hefyd yn dangos y

gwahaniaeth yn nifer y pwyntiau rhwng y ddau ffigur. Ceir y data’n llawn yn Atodiad C2.

Tabl 7.4.2 Sgoriau’r disgyblion uchaf ac isaf eu cyrhaeddiad mewn darllen

Isaf Uchaf Gwahaniaeth*
(5ed ganrannell) (95ain ganrannell)

Lloegr 317 654 337

Gogledd Iwerddon 311 659 348

Yr Alban 334 650 316

Cymru 312 635 323

Cyfartaledd yr OECD 317 642 324

Dengys Tabl 7.4.2 fod mwy o ddisgyblion isel eu cyrhaeddiad yng Nghymru a Gogledd

Iwerddon, lle’r oedd sgoriau’r 5ed ganrannell yn debyg. Yn Lloegr, roedd y sgôr ychydig

yn uwch a’r un â chyfartaledd yr OECD. Roedd gan yr Alban lai o gynffon na rhannau

eraill o’r DU, ac roedd y disgyblion isaf eu cyrhaeddiad yn cyflawni sgoriau uwch na rhai

Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Roedd y gyfran fwyaf o ddisgyblion uchel eu cyrhaeddiad yng Ngogledd Iwerddon, ac

wedyn yn Lloegr a’r Alban. Roedd y gyfran isaf yng Nghymru, lle’r oedd sgôr y

disgyblion ar y 95ed ganrannell 15 pwynt yn is na’r Alban, 19 pwynt yn is na Lloegr a 24

pwynt yn is na Gogledd Iwerddon.

O edrych ar amrediad y perfformiad, fel y’i dangoswyd gan y gwahaniaeth yn nifer y

pwyntiau rhwng y rhai uchaf a’r isaf eu cyrhaeddiad, roedd y bwlch mwyaf yng Ngogledd

Iwerddon a’r lleiaf yn yr Alban.
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Gellir deall yr amrediad hwn yn gliriach o bosibl wrth archwilio’r graff dosbarthiad yn

Atodiad C3.

7.4.3 Canrannau ar bob lefel mewn darllen

Dengys Tablau 7.4.3 a 7.4.4 ganrannau’r disgyblion ar bob un o bum lefel PISA mewn

cyrhaeddiad darllen, ynghyd â’r canrannau dan lefel 1.

Mae’r wybodaeth yn Nhablau 7.4.3 a 7.4.4 yn ychwanegu at yr hyn a drafodwyd yn yr

adran flaenorol, ac yn dangos unwaith eto mai yng Ngogledd Iwerddon y cafwyd yr

amrediad cyflawniad ehangaf, a chyfran ychydig yn uwch na Lloegr a’r Alban yn y ddwy

lefel uchaf, ynghyd â chyfran uwch dan lefel 1. Yr Alban sydd â’r canran isaf ar lefel 1

neu’n is, tra mae gan Gymru y gyfran isaf ar y ddwy lefel uchaf.

Ceir y data’n llawn yn Atodiad C6.

Tabl 7.4.3 Canrannau ar y lefelau darllen

dan lefelau lefelau lefelau lefelau lefel
lefel 1 1-5 2-5 3-5 4-5 5

% % % % % %

Lloegr 7 93 81 59 30 9

Gogledd Iwerddon 8 92 79 57 32 10

Yr Alban 5 95 83 60 29 8

Cymru 8 92 78 51 24 6

Cyfartaledd yr OECD 7 13 93 80 57 9

Tabl 7.4.4 Canrannau ymhob lefel ddarllen neu isod

dan lefel 1 lefel 2 lefel 3 lefel 4 lefel 5
lefel 1 ac isod ac isod ac isod ac isod ac isod

% % % % % %

Lloegr 7 19 41 70 91 100

Gogledd Iwerddon 8 21 43 68 90 100

Yr Alban 5 17 40 71 92 100

Cymru 8 22 49 76 94 100

Cyfartaledd yr OECD 7 20 43 71 91 100

7.4.4 Gwahaniaethau rhyw mewn darllen

Dengys Tabl 7.4.5 sgoriau cymedrig bechgyn a merched, a’r gwahaniaeth rhwng eu

sgoriau cymedrig. Ceir y data’n llawn yn Atodiad C2.

57

C
yr
ha

ed
d
ia
d
d
is
gy

b
lio
n
15

oe
d
yn

g
N
gh

ym
ru
:A

d
ro
d
d
ia
d
ce

ne
d
la
et
ho

lP
IS
A
20

06



Tabl 7.4.5 Sgoriau cymedrig bechgyn a merched ar gyfer darllen

Sgôr gymedrig Sgôr gymedrig Sgôr gymedrig
gyffredinol bechgyn merched Gwahaniaeth

Lloegr 496 481 510 29*

Gogledd Iwerddon 495 479 512 33*

Yr Alban 499 486 512 26*

Cymru 481 465 496 31*

Cyfartaledd yr 492 473 511 38*
OECD

* gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol

Ym mhob achos, roedd sgoriau cymedrig merched yn uwch a’r gwahaniaeth ystadegol yn

arwyddocaol. Roedd hyn yn wir ym mhob gwlad yn arolwg PISA . Roedd y

gwahaniaethau ym mhob rhan o’r DU o faint tebyg.

7.5 Agweddau at wyddoniaeth

Rhoddodd disgyblion yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban atebion tebyg i

lawer o’r cwestiynau agweddol yn holiadur y disgybl a drafodir yn fanylach ym Mhennod

8 o’r adroddiad hwn. Yn benodol, ychydig iawn o wahaniaeth oedd yn eu gwerthusiadau

o’r canlynol: gwerth gwyddoniaeth i’r gymdeithas ac iddynt hwy’n bersonol; pa mor dda

yr oeddent yn meddwl eu bod yn dysgu ac yn deall gwyddoniaeth; pa mor bwysig oedd

llwyddo mewn gwyddoniaeth, mathemateg a Saesneg neu Gymraeg yn eu barn nhw; i ba

raddau y mae astudio gwyddoniaeth yn werthfawr; a’u bwriad i ddilyn gyrfaoedd

gwyddonol. O ran materion amgylcheddol, rhannai disgyblion ledled y DU yr un pryder

personol am bynciau amgylcheddol, yr un optimistiaeth neu fel arall am welliannau mewn

problemau amgylcheddol a’r un gefnogaeth i gamau tuag at ddatblygu cynaliadwy.

Mewn rhai agweddau, fodd bynnag, cafwyd gwahaniaethau yn yr atebion. Dengys Tabl

7.5.1 y newidynnau lle bu gwahaniaeth arwyddocaol o ran canran y disgyblion a oedd yn

cytuno neu’n cytuno’n gryf. Trefnir y rhain yn dri chategori: hyder y myfyrwyr yn eu

galluoedd, newidynnau cysylltiedig â diddordeb mewn gwyddoniaeth neu fwynhad o

wyddoniaeth, ac agweddau cysylltiedig â gyrfaoedd gwyddonol.

Fel y gwelir yn Nhabl 7.5.1, lle bo gwahaniaethau maent i’w cael gan mwyaf yn yr Alban,

lle ceir y lefelau isaf o gytundeb ar lawer o newidynnau. Eithriadau i’r patrwm hwn yw

mai disgyblion Gogledd Iwerddon oedd leiaf hyderus wrth egluro’r defnydd o organebau

wedi’u haddasu’n enynnol a thafod bywyd ar y blaned Mawrth, er bod disgyblion yrAlban

hefyd yn llai hyderus ar yr ail bwnc na rhai Cymru a Lloegr. Mynegodd disgyblion

Gogledd Iwerddon y lefelau isaf o fodlonrwydd am ymdrin â phroblemau gwyddonol. Ar

faterion cysylltiedig â gyrfaoedd, mynegodd disgyblion yr Alban y lefelau isaf o gytundeb

bod gwyddoniaeth yn yr ysgol yn eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd, tra bod gan ddisgyblion

Lloegr y wybodaeth leiaf am yrfaoedd ym maes gwyddoniaeth.
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% yn cytuno neu’n cytuno’n gryf

Lloegr Gogledd Yr Cymru
Iwerddon Alban

Hyder

77 74 67 73 yn dweud y gallent esbonio pam mae
daeargrynfeydd yn digwydd yn amlach mewn rhai
ardaloedd nag eraill

67 72 58 69 yn dweud y gallent adnabod cwestiwn gwyddonol
cysylltiedig â chael gwared ar sbwriel

53 43 45 52 y dweud y gallent drafod sut y gallai tystiolaeth
newydd eich arwain i newid eich dealltwriaeth
o’ r posibilrwydd o fywyd ar y blaned Mawrth

72 72 62 74 yn gallu rhoi esboniad o gynnydd y nwyon tþ
gwydr yn yr atmosffer

72 75 65 69 yn gallu rhoi esboniad o law asid

37 27 37 36 yn gallu rhoi esboniad o ddefnydd organebau a
addaswyd yn enynnol (GMO)

Diddordeb a mwynhad

54 46 53 56 yn dweud eu bod yn mwynhau datrys problemau
gwyddonol.

77 75 64 79 yn mynegi diddordeb canolig neu uchel mewn
dysgu am fioleg ddynol.

56 54 44 62 yn mynegi diddordeb canolig neu uchel mewn
dysgu am gemeg.

52 53 41 54 yn mynegi diddordeb canolig neu uchel mewn
dysgu am ffiseg.

50 45 40 52 yn mynegi diddordeb canolig neu uchel mewn
dysgu am seryddiaeth

47 47 41 52 yn mynegi diddordeb canolig neu uchel mewn
dysgu am fioleg planhigion

35 35 28 39 yn mynegi diddordeb canolig neu uchel mewn
dysgu am ddaeareg

Gyrfaoedd gwyddoniaeth

87 89 77 90 yn cytuno bod y pynciau gwyddonol yn eu hysgol
yn rhoi’ r sgiliau a’ r wybodaeth sylfaenol i bobl
ar gyfer llawer o wahanol yrfaoedd.

47 53 56 55 yn teimlo eu bod yn gwybod llawer neu rywfaint
am yrfaoedd sy’ n gysylltiedig â gwyddoniaeth
ac sydd ar gael yn y farchnad waith



7.6 Crynodeb

Mewn gwyddoniaeth, roedd y perfformiad cyfartalog ym mhedair rhan y DU yn debyg. Yr

unig wahaniaeth arwyddocaol oedd bod sgôr gymedrig disgyblion yng Nghymru’n

arwyddocaol is nag yn Lloegr. Perfformiodd bechgyn yn well na merched yn Lloegr a

Chymru ond nid yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban. Cafwyd yr amrediad ehangaf rhwng y

disgyblion a sgoriodd isaf ac uchaf yng Ngogledd Iwerddon.

Dangosai perfformiad mewn mathemateg fwy o amrywiaeth ar draws gwledydd y DU na

pherfformiad mewn gwyddoniaeth. Bu sgôr gymedrig disgyblion yn Lloegr a’r Alban yn

arwyddocaol uwch nag yng Nghymru, a’r sgôr gymedrig yn yr Alban hefyd yn

arwyddocaol uwch na sgôr Gogledd Iwerddon. Perfformiodd bechgyn yn well na merched

yn Lloegr, Cymru a’r Alban a gwahaniaeth arwyddocaol yn y sgoriau cymedrig. Yng

Ngogledd Iwerddon bu sgôr gymedrig bechgyn yn uwch na sgôr y merched, ond ni fu’r

gwahaniaeth yn ystadegol arwyddocaol. Cafwyd yr amrediad cyrhaeddiad ehangaf

unwaith eto yng Ngogledd Iwerddon.

Roedd perfformiad cyfartalog mewn darllen yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn

debyg. Yng Nghymru, bu’r sgôr gymedrig yn is, a’r gwahaniaeth hwn yn ystadegol

arwyddocaol o gymharu â’r tair gwlad arall. Gwnaeth merched yn well na bechgyn ymhob

rhan o’r DU, fel a ddigwyddodd ym mhob gwlad arall yn arolwg PISA. Fel mewn

gwyddoniaeth a mathemateg, cafwyd yr amrediad cyrhaeddiad ehangaf yng Ngogledd

Iwerddon.

Roedd sylwadau’r disgyblion am eu hymagweddiad tuag at agweddau ar wyddoniaeth a

dysgu gwyddoniaeth yn hynod o debyg ar draws y DU. Lle cafwyd gwahaniaethau, y

tueddiad mwyaf cyffredin oedd i ddisgyblion yr Alban fod yn llai cadarnhaol na’r rheiny

yn rhannau eraill y DU. Er hynny, ni fu’r un o’r gwahaniaethau hynny’n fawr iawn.
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Atodiad A Tablau a ffigurau Pennod 3
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A.1 Gwahaniaethau arwyddocaol yn y sgoriau cymedrig ar y raddfa wyddoniaeth



A.2 Sgôr gymedrig, amrywiaeth a gwahaniaethau rhyw o ran perfformiad disgyblion ar y raddfa wyddoniaeth



A.3 Sgôr gymedrig ar bob israddfa



A.4 Sgôr gymedrig, amrywiaeth a gwahaniaethau rhyw o ran perfformiad disgyblion ar raddfa Canfod materion gwyddonol



A.5 Sgôr gymedrig, amrywiaeth a gwahaniaethau rhyw o ran perfformiad disgyblion ar raddfa Esbonio ffenomena yn wyddonol



A.6 Sgôr gymedrig, amrywiaeth a gwahaniaethau rhyw o ran perfformiad disgyblion ar raddfa Defnyddio tystiolaeth wyddonol



A.7 Gwahaniaethau arwyddocaol yn y sgoriau cymedrig ar raddfa Canfod

materion gwyddonol



A.8 Gwahaniaethau arwyddocaol yn y sgoriau cymedrig ar raddfa Esbonio

ffenomena’n wyddonol



A.9 Gwahaniaethau arwyddocaol yn y sgoriau cymedrig ar raddfa Defnyddio

tystiolaeth wyddonol



A.10 Dosbarthiad perfformiad disgyblion ar u raddfa wyddoniaeth



A.11 Crynodeb canran y disgyblion ar bob lefel hyfedredd ar y raddfa wyddoniaeth



A.12 Canran disgyblion ar bob lefel hyfedredd ar y raddfa wyddoniaeth



Atodiad B Tablau a ffigurau Pennod 4
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B.1 Gwahaniaethau arwyddocaol mewn sgoriau cymedrig ar y raddfa fathemateg



B.2 Sgôr gymedrig, amrediad a gwahaniaethau rhyw ym mherfformiad disgyblion ar y raddfa fathemateg



B.3 Dosbarthiad perfformiad disgyblion ar y raddfa fathemateg



B.4 Crynodeb o ddisgrifiadau’r chwe lefel hyfedredd mewn mathemateg



B.5 Crynodeb canran y disgyblion ar bob lefel hyfedredd ar y raddfa fathemateg



B.6 Canran y disgyblion ar bob lefel hyfedredd ar y raddfa fathemateg



Atodiad C Tablau a ffigurau Pennod 5
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C.1 Gwahaniaethau arwyddocaol mewn sgoriau cymedrig ar y raddfa ddarllen



C.2 Sgôr gymedrig, amrediad a gwahaniaethau rhyw ym mherfformiad disgyblion ar y raddfa ddarllen



C.3 Dosbarthiad perfformiad disgyblion ar y raddfa ddarllen



C.4 Crynodeb o ddisgrifiadau’r pum lefel hyfedredd mewn darllen



C.5 Crynodeb o ganrannau’r disgyblion ar bob lefel hyfedredd ar y raddfa ddarllen



C.6 Canran y disgyblion ar bob lefel hyfedredd ar y raddfa ddarllen



Atodiad CH – Atodiad Technegol

CH1 Gwerthoedd-T1 allweddol ar gyfer Cymariaethau
Lluosog Rhwng Gwledydd PISA

At ei gilydd, pan fyddwn yn profi a yw’r gwahaniaethau rhwng cymedrau dwy boblogaeth

(e.e. gwledydd) yn arwyddocaol defnyddir gwerth-t allweddol o 5%. Golyga hyn os yw’r

tebygolrwydd o nodi’r gwahaniaeth dan sylw neu fwy rhwng cymedrau gwledydd yn llai

na 5%, a chymryd nad oedd gwahaniaeth gwirioneddol yng nghymedrau’r boblogaeth

waelodol, yna arddelir rhagdybiaeth i’r gwrthwyneb, sef bod gwahaniaeth gwirioneddol

yng nghymedrau’r boblogaeth. Ffordd arall o ddweud hyn yw bod tebygolrwydd 5% o

wall Math 1 yn cael ei dderbyn - a bwrw bod gwir wahaniaeth i’w gael pan nad oes un

mewn gwirionedd.

Fodd bynnag, pan fydd cymariaethau lluosog yn cael eu gwneud mae’r perygl hwn o 5% o

wneud gwall yn bresennol bob tro y byddwn yn gwneud cymhariaeth, ac mae’r

posibiliadau hyn o wall yn cynyddu nes yn y pen draw ei bod bron yn sicr bod gwall wedi

digwydd o leiaf unwaith. Er enghraifft, pan fo 56 o wledydd eraill i’w cymharu â’r wlad

dan sylw, y tebygolrwydd o beidio â gwneud gwall o’r fath yw 0.9556, sy’n gyfartal ag
0.057 neu 5.7%. Er mwyn osgoi ychwanegu at wallau ar y lefel hon, mae angen addasiad

er mwyn i’r tebygolrwydd terfynol o wall fod yn gyfartal â’r gwerth gofynnol (e.e. 5%).

Mae llawlyfr dadansoddi data PISA (OECD, 2003) yn trafod y pwnc hwn ar dudalen 140.

Maent yn argymell rhannu’r tebygolrwydd terfynol o gael gwall â nifer y gwledydd eraill

sydd i’w cymharu er mwyn cael gwerth-t allweddol ar gyfer pob cymhariaeth. Mae hyn yn

rhoi’r gwerthoedd canlynol i ni:

Nifer y Gwerth-t allweddol ar
Amcan gwledydd eraill gyfer un gymhariaeth*

Cymharu un wlad yn y DU â’r holl 56 0.05/56 = 0.000893 = 0.089%
wledydd eraill nad ydynt yn y DU

Cymharu un wlad yn y DU â 3 3 0.05/3 = 0.016667 = 1.67%
gwlad arall yn y DU

* – Gellir defnyddio hanner y gwerth hwn wrth brofi, oherwydd cymesuredd y dosbarthu.

CH2 Nodiadau ar Sgoriau Graddfa Rhyngwladol PISA

Mae PISA’n diffinio graddfa ryngwladol ar gyfer pob pwnc yn y fath fodd fel bod gan y

‘boblogaeth OECD’ ddosbarthiad Normal â chymedr o 500 a gwyriad safonol o 100, pan

ddefnyddir y pwnc hwnnw fel prif ffocws yr arolwg. Dangosir hyn yn y gromlin ‘gloch’

isod,
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1 T= tebygolrwydd mai trwy hap y cafwyd y canlyniadau.



Diffinnir poblogaeth OECD mewn ffordd go gymhleth:

1. Dewisir sampl y disgyblion ym mhob gwlad PISA;

2. Pwysolir eu canlyniadau yn y fath fodd fel bod pwysau cyfartal i bob gwlad yn yr

astudiaeth (h.y., y DU gyfan, nid Lloegr)

3. Amnewidir sgoriau’r disgyblion i gael y dosbarthiad uchod ym mhob poblogaeth

ddamcaniaethol.

Gan hynny, yr uned bwysig yw’r wlad, nid y disgybl – mae gan Rwsia a Hong Kong yr un

pwysau yn y raddfa, er gwaethaf gwahaniaethau yn eu maint.

Diffinnir sgoriau PISA, felly, ar raddfa nad yw’n perthyn yn uniongyrchol i unrhyw fesur

prawf arall. Yn enwedig, nid oes modd hawdd neu ddilys i’w perthnasu i ‘fisoedd o

gynnydd’ neu unrhyw fesur o ddatblygiad unigol.

E2 Dadansoddiad Aml-lefelog o PISA 2006 i Archwilio’r
Berthynas rhwng Ffactorau Cefndirol a Chyrhaeddiad
mewn Gwyddoniaeth ac Agweddau at Wyddoniaeth

Cyflwyniad

Dadansoddwyd data PISA mewn perthynas â’r ffactorau cefndirol sydd ar gael. Gan nad

oes unrhyw fesur o gyrhaeddiad blaenorol ar gael, nid oedd modd cynnal dadansoddiad

‘ychwanegu gwerth’ i sylwi ar gynnydd mewn gwyddoniaeth dros gyfnod penodol o

amser, a dylid dehongli canlyniadau’r dadansoddiad hwn yn ofalus o ran rhagdybio

achosion.

Roedd y canlyniadau a ddadansoddwyd yn seiliedig ar gyfartaledd y ‘gwerthoedd

credadwy’ ar gyfer pob myfyriwr i roi un mesur o gyrhaeddiad neu agwedd i’w

dadansoddi. Ni chynhaliwyd unrhyw bwysoli, er mwyn dod o hyd i’r perthnasau yn nata’r

sampl. Roedd y canlyniadau a astudiwyd fel a ganlyn:

• Cyrhaeddiad cyffredinol mewn gwyddoniaeth;

• Esbonio ffenomena yn wyddonol;86
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• Canfod pynciau gwyddonol;

• Defnyddio tystiolaeth wyddonol;

• Diddordeb mewn pynciau gwyddonol;

• Cefnogaeth i ymchwilio gwyddonol.

Cafwyd ffactorau cefndirol gan holiaduron y disgybl a’r ysgol, gydag ychydig o ddata

ychwanegol ar lefel yr ysgol gan Gronfa Ddata Ysgolion y SCYA. Gan amlaf roedd y

rhain yn raddfeydd a grëwyd gan ddadansoddwyr rhyngwladol yn yr OECD, ond mewn

rhai achosion arweiniodd dansoddi ffactorau atebion holiaduron ysgol at ffactorau

deilliedig:

• Prinder staff yn llesteirio’r gallu i ddysgu;

• Prinder cyfleusterau eraill yn llesteirio’r gallu i ddysgu;

• Gweithgareddau gwyddonol ac amgylcheddol.

Rhoddir rhestr gyflawn o’r newidynnau a gynhwysir yn y modelu yn Nhabl CH1.

Roedd y pynciau ymchwil i’w harchwilio’n cynnwys:

• Beth yw’r berthynas rhwng nodweddion y disgyblion a’r ysgolion a chanlyniadau ac

agweddau’r disgyblion?

• Beth yw’r berthynas rhwng cyrhaeddiad mewn gwyddoniaeth ac agweddau?

Sefydlu a Rhedeg Modelau Aml-lefelog

Mae modelu aml-lefelog (gweler Goldstein, 2003) yn ddatblygiad o ddadansoddi atchwel

sy’n cymryd i ystyriaeth ddata sydd wedi’u grwpio’n glystyrau tebyg ar wahanol lefelau.

Er enghraifft, didolir disgyblion unigol yn ddosbarthiadau, a didolir y dosbarthiadau

hynny oddi mewn i ysgolion. Gall fod mwy yn gyffredin rhwng disgyblion yn yr un

dosbarth nag â dosbarthiadau eraill, gall fod elfennau’n debyg rhwng gwahanol

ddosbarthiadau yn yr un ysgol. Mae modelu aml-lefelog yn caniatáu cymryd i ystyriaeth y

strwythur hierarchaidd hwn o’r data a darogan yn gywirach o’r herwydd, yn ogystal â

gwneud amcangyfrifon o’r gwahaniaethau rhwng disgyblion, rhwng dosbarthiadau, a

rhwng ysgolion.

Sefydlwyd y model â dwy lefel: yr ysgolion a’r disgybl. Dilëwyd newidynnau nad oedd yn

amlwg o arwyddocaol mewn model penodol, ond mewn rhai achosion cadwyd

newidynnau arwyddocaol a oedd ar y ffin. Cyflwynir modelau terfynol pob canlyniad yn

Atodiadau CH, CH2 i CH7, sy’n cynnwys newidynnau damweiniol a chyfernodau

sefydlog, gyda gwallau safonol a chyfyngau hyder o 95% ar gyfer pob un. Fodd bynnag,

mae’n eithaf anodd dehongli’r tablau hyn fel y maent, ac nid ydynt yn rhoi syniad o

gryfder cymharol y berthynas rhwng gwahanol ffactorau a’r canlyniadau. Ffordd o osgoi

hyn yw defnyddio ‘cyfernodau a addaswyd’ (gweler Schagen, 2004) - mae’r rhain yn

galluogi cyflwyno canlyniadau modelau cymhleth mewn modd sy’n dangos faint o

wahaniaeth y mae pob ffactor yn ei wneud i sgoriau disgwyliedig y myfyrwyr ym mhob

achos. MaeAtodiad CH, CH8, yn dangos cyfernodau a addaswyd ar gyfer pob un o’r chwe 87
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chanlyniad, ar gyfer ffactorau cefndirol sy’n ystadegol arwyddocaol ar lefel 5%. Mae

cyfernod a addaswyd yn dangos y newid a ddisgwylir yn y sgôr ganlyniad y gellir ei

briodoli i’r ffactor cefndirol perthnasol, a chymryd i ystyriaeth ffactorau eraill, yn seiliedig

ar ‘newid cyfartalog’ yn y ffactor cefndirol. Mae diffiniad ‘newid cyfartalog’ yn amrywio

yn ôl ai deuaidd ai parhaus yw’r newidiad - gweler Schagen (2004) am fwy o fanylion.

Dadansoddiad rhagbaratoawl yw hwn ac nis bwriedir i fod yn archwiliad trwyadl o’r data.

Ni ddylid cymryd bod perthynas yn awgrymu achosiant. Byddai dadansoddiad a

gynhwysai fesuriadau o gyrhaeddiad blaenorol (e.e. canlyniadau CA3) yn galluogi deall y

berthynas hon yn llawnach.
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Cyrhaeddiad disgyblion 15 oed yng Nghymru:
Adroddiad cenedlaethol PISA 2006

• Sut mae disgyblion 15 oed yng Nghymru yn gwneud mewn gwyddoniaeth o gymharu
â gwledydd eraill?

• A sut maen nhw’n teimlo am wyddoniaeth?

Arolwg addysgol rhyngwladol mwya’r byd yw Rhaglen Asesiad Disgyblion Rhyngwladol
yr OECD (PISA). Mae PISA’n asesu gwybodaeth a medrau pobl ifanc wrth iddynt neshau
at ddiwedd eu haddysg orfodol. Yn 2006 bu ysgolion a disgyblion mewn mwy na 50
o wledydd yn cymryd rhan yn arolwg PISA, a gynhelir bob tair blynedd.

Yn arolwg PISA 2006 bu’r prif ffocws ar wyddoniaeth, er y cafwyd canlyniadau ar gyfer
cyrhaeddiad mewn darllen a mathemateg hefyd. Bu bron i 500 o ysgolion ar draws
Lloegr, Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban yn cymryd rhan.

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys canlyniadau PISA 2006, yn cynnwys:

• cyrhaeddiad disgyblion 15 oed yng Nghymru mewn gwyddoniaeth (a darllen a
mathemateg) o gymharu â grwpiau tebyg mewn gwledydd eraill

• gwahaniaethau mewn cyrhaeddiad yn ôl rhyw

• barn y disgyblion am bwysigrwydd gwyddoniaeth i’r gymdeithas ac iddyn nhw eu
hunain

• hyder disgyblion yn eu gallu eu hunain mewn gwyddoniaeth

• cymhelliant ac ymroddiad disgyblion

• gweithgareddau gwyddoniaeth mewn ysgolion

• ymagweddiad disgyblion at faterion amgylcheddol a’u dealltwriaeth ohonynt

• cyrhaeddiad ac ymagweddiad yng Nghymru o gymharu â Lloegr, yr Alban a
Gogledd Iwerddon.

Mae hon yn ddogfen bwysig i wneuthurwyr polisi, athrawon, swyddogion awdurdodau
lleol a phawb sy’n awyddus i wella cyrhaeddiad pobl ifanc mewn gwyddoniaeth yng
Nghymru a’u hymagweddiad tuag ati.

ISBN: 978 1 905314 73 7
http://www.nfer.ac.uk/pisa
www.pisa.oecd.org
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