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Lleihau Llwyth Gwybyddol
Ystyriaethau ac ymchwil

Datblygwyd y Theori Llwyth Gwybyddol gan John Sweller yn 1988 
Y model a dderbyniwyd yn eang ar gyfer Theori Llwyth Gwybyddol (Cognitive Load Theory ) yw fod gan y 
broses o brosesu gwybodaeth ddynol dair rhan: 
• cof synhwyraidd (popeth a welwn, ei glywed a’i deimlo)
• cof gweithredol  
• cof hirdymor 

COF SYNHWYRAIDD
Mae’r wybodaeth o’n cof synhwyraidd (popeth a welwn, ei glywed a’i deimlo) 
yn mynd drwy ein cof gweithredol ac wedyn caiff y mwyafrif ei roi i’r naill ochr 
gan ganolbwyntio yn unig ar yr hyn sy’n bwysig ar y pryd [e.e ar y funud yma, 
gallaf glywed adar yn canu, garddwr yng ngardd rhywun, drws yn cau, fy car yn y 
pellter, ond rwyf yn ysgrifennu’r brawddegau yma felly mae popeth arall yn cael 
ei roi i’r naill ochr tra fy mod i’n yn canolbwyntio ar hynny].  

COF GWEITHREDOL
Dim ond ychydig o wybodaeth allwn ni ei brsesu ar yr un pryd Gallwn ddal rhwng 
pump a naw eitem (neu ddarn) o wybodaeth  yn ein cof gweithredol ar unrhyw 
adeg .  Rydym yn anghofio  gwybodaeth os nad ydym yn ei storio y nein cof hir 
dymor . 

“Understanding of memory, such as an awareness of the limitations of working memory 
and harnessing the power of long- term memory, is absolutely essential for any educator. 
Retrieval practice is the process of recalling learned information from long- term memory, 
with little or no support. Every time a memory is recalled from long- term memory it 
is altered and strengthened. Recalling information can be challenging and difficult but 
it is an effective teaching and learning strategy for students of all ages, and is worth 
embracing” - Kate Jones, ‘Retrieval Practice: Primary’ [2022]

COF HIRDYMOR
Pan rydym yn prosesu gwybodaeth, mae angen i ni wybod sut i’w ddosbarthu, 
gan wedyn ei symud i’r cof hirdymor.  Ond rydym 
Po oau y gallwn adalw gwybodaeth o;n cof hir dymor  , mwy o gapasiti y nein 
cof gweithredol I roi sylw I ddysgu pethau newydd a datrys problemau. hefy yn 
anghofio gwybodaeth o’n cof hir dymor os nad ydym yn ei adalw yn ddigon aml. 

“Memory is the Residue of thought”
To teach well you should pay attention to what assignment will actually make students 
think about( not what you hope they will think about, because that is what they will 
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remember).” 

“For material to be learned (that is, end up in the long term memory, it must reside 
for some period in the working memory - that is a student must pay attention to it. 
Further, how the student thinks of the experience completely determines what will end 
up in the long term memory” - Daniel Willingham, “Why don’t students like school” [2009]

Pan mae rhywun yn dysgu rhywbeth am y tro cyntaf felly,mae nhw angen mwy o o ymarefer na dysgwyr 
mwy profiadol. 
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Mae’r broses o ddysgu gyrru car yn darlunio hyn yn efeithiol:
• Wrth ddechrau dysgu gyrru am y tro cyntaf, mae’n rhaid i’r dysgwr wrando a dilyn cyfarwyddiadau’r 

hyfforddwr ar sut i yrru - newid gêr, cyflymu / arafu, llywio, cadw llygad am geir eraill ac ati. Llawer iawn 
o synhwyrau. Daw gwybodaeth i mewn y mae angen ei phrosesu yn y cof gweithio - llawer mwy na 5-9 
darn. Felly mae’r broses ddysgu yn anodd ar y dechrau a gall fod yn ddryslyd. Mae angen i’r hyfforddwr 
atgoffa ac ailadrodd yn aml

• Wrth i’r dysgwr ddatblygu i allu gyrru’n fwy annibynnol, mae rhai o’r sgiliau / prosesau y mae ef / hi 
wedi’u hymarfer dros amser yn cael eu storio mewn cof tymor hir. Felly gall ef / hi wneud rhai pethau’n 
awtomatig e.e. newid gêr, llywio. Mae hwn yn gyfnod lle mae angen ymarfer annibynnol, gyda’r hyfforddwr 
yn atgoffa ac yn cynorthwyo yn ôl yr angen. Mae’r dysgwr bellach yn gallu ymdopi’n well â nifer rhesymol 
o ddarnau newydd o wybodaeth / dysgu er cof gweithredol. Ond mae’n rhaid iddo yrru o hyd heb y radio / 
neu heb gynnal sgwrs er mwyn peidio â gorlwytho’r cof gweithio a chanolbwyntio ar brosesu gwybodaeth 
ac ymateb i unrhyw gyfarwyddiadau newydd

• Dros amser, mae’r ‘dysgwr’ wedi dod yn yrrwr hyderus. Mae llawer o wybodaeth am yrru effeithiol bellach 
yn cael ei storio yn y cof tymor hir ac yn aml mae’n cael ei adfer. Gall ef / hi nawr wrando ar y radio / 
cynnal sgwrs wrth yrru heb orlwytho’r cof gweithio.
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goblygiadau ar gyfer addysgu

Os yw’r cof gweithio wedi’i orlwytho, nid oes gennym le i feddwl na phrosesu unrhyw wybodaeth yn effeithiol. 
Mae hyn yn ystyriaeth i bob athro a dylai cynllunio ystyried sut mae ein haddysgu yn lleihau llwyth gwybyddol 
yn effeithiol fel y gall ein dysgwyr brosesu, deall ac adfer gwybodaeth yn llwyddiannus.

Mae rhoi cyfle i ddysgwyr feddwl yn greiddiol fel y gallant brosesu gwybodaeth a’i chofio.

Oherwydd mai capasiti cyfyngedig sydd gan gof gweithio, dylem osgoi gorlwytho myfyrwyr â gweithgareddau 
ychwanegol nad ydynt yn cyfrannu’n uniongyrchol at ddysgu. Wrth ddysgu rhywbeth am y tro cyntaf, mae 
angen mwy o ymarfer ar ddysgwr na dysgwyr mwy profiadol. Mae angen i chi hefyd sicrhau lle priodol yn y 
cof gweithio wrth ailedrych ar agwedd ar ddysgu er mwyn mireinio, dyfnhau neu adolygu.

Mae llawer o strategaethau Asesu Ffurfiannol yn hyrwyddo lleihau llwyth gwybyddol e.e. hinsawdd yr 
ystafell ddosbarth yn edrych ar fodelau ac yn penderfynu arFeini Prawf Llwyddiant , cwestiynu i ddod o hyd i 
wybodaeth flaenorol / gyfredol, MPLl , Partneriaid Trafod, adborth llafar o ansawdd da gan gynnwys adborth 
disgybl i athro.
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lleihau llwyth gwybyddol ar waith

Lleihau llwyth gwybyddol / helpu’r  cof - ystyriaethau gwers / addysgu
[yn cynnwys enghreifftiau o dechnegau a ddefnyddir gan ysgolion prosiect rhanbarthol]

• Dysgu strategaethau i ddisgyblion ar gyfer rhyddhau lle yn y cof gweithredol
• Labelu diagramau; defnyddio clywedol gyda gweledol, nid gweledol gyda gweledol
• Rhannwch broblemau cymhleth yn ddarnau / darnau bach
• Defnyddiwch weithgareddau canfod  gwybodaeth blaenorol, llunio meini prawf llwyddiant ar y cyd,  

dangos enghreifftiau o ‘un da’ 
• Sicrhau ffocws cywir yn y dasg (e.e. Deilliannau Dysgu Effeithiol)
• Torri syniadau yn ddarnau bach yn  hytrach na chyflwyno  ffeithiau digyswllt 
• Ail ymweld  ar ac adolygu’r dysgu yn rheolaidd. Mae hyn yn eu galluogi i symud y wybodaeth yn ôl ac 

ymlaen o’r cof tymor hir yn haws (e.e. cwestiynu, waliau dysgu)
• Peidiwch â symud ymlaen oni bai bod dysgwyr wedi deall y camau cyfredol yn llawn
• Peidiwch â rhoi cyfarwyddiadau amlbwrpas ar lafar, atgyfnerthwch â rhywbeth gweledol 
• Defnyddiwch gysylltiadau / straeon / enghreifftiau bywyd go iawn / concrid wrth egluro
• Rhowch brofion   xxxxxxxxxxx / adalw ymarfer yn aml
• Cydblethwch y cynnwys  a gwneud cysylltiadau â meysydd pwnc eraill
• Mae’n ddefnyddiol i ddisgyblion gymryd nodiadau ar fyrddau gwyn neu lyfrau nodiadau i gyfeirio atynt.
• Mae nodiadau ar siartiau fflip a waliau dysgu yn helpu i sgaffaldio’r dysgu.
• Mae seibiannau gwersi yn helpu disgyblion i ailffocysu (adborth cymheiriaid, hunanasesu, gwaith 

partneriaid trafod 
• Mae taith ddysgu weledol ar gyfer y sgil dan sylw yn atgoffa ymhellach ac yn sgaffaldio’r dysgu trwy ei 

rannu’n ddarnau a gwneud y nodau’n glir. (e.e. wal ddysgu)
• Mae dangos enghraifft o  ‘un da’ yn helpu disgyblion i weld lle mae nhw’n anelu’n derfynol  a sut i 

gyrraedd yno (modelu, llunio MPLL)
•  Mae arweiniad gan gymheiriaid yn annog myfyrio ar feini prawf llwyddiant ac yn atgyfnerthu dysgu. (e.e. 

partneriaid trafod)
• Cadwch gyflwyniadau yn syml - dim ond cynnwys yr hyn sy’n angenrheidiol ar gyfer y broses ddysgu e.e. 

Cyflwyniad PowerPoint - dim graffeg diangen
• Cyflwyno gwybodaeth mewn gwahanol ffyrdd e.e. weithiau ar lafar, dro arall yn weledol. Mae hyn yn 

galluogi dysgwyr i amsugno gwybodaeth gan ddefnyddio gwahanol ddulliau prosesu a lleihau llwyth 
gwybyddol

Enghreifftiau penodol o rai ysgolion Haen 1
• Atodi sleidiau i’r ap “Show my Homework” i ddisgyblion eu hargraffu a’u defnyddio er gwybodaeth. Mae 

hyn wedi datblygu hyder disgyblion
• Cyflwyno ‘Walking Talking Mocks’ yn yr ysgol uwchradd. Roedd disgyblion yn eistedd yn y neuadd, 

wrth ddesgiau fel pe baent ar fin sefyll yr arholiad go iawn. Yna aeth athrawon â nhw trwy’r papur trwy 
gyhoeddi faint o funudau y mae’n rhaid iddynt eu darllen, yna eu hateb ac ati fel eu bod yn ymarfer yn y 
lleoliad go iawn. Datblygodd hyn hyder disgyblion ac arweiniodd at ganlyniadau gwell

• Darparu matiau adolygu neu ddefnyddio Google Classroom gan athrawon i uwchlwytho cyflwyniadau ar 
gyfer gwaith TGAU a Safon Uwch. Mae hyn yn golygu bod disgyblion yn deall y sgiliau sydd eu hangen ar 
gyfer dilyniant.
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lle bo angen datblygiad pellach:

• Hinsawdd dysgu anaddas
• Diffyg ymwybyddiaeth o lwyth gwybyddol a chysondeb ymhlith athrawon a disgybli
• Cwestiynu aneffeithiol yn arwain at ddiffyg darlun clir o wybodaeth a dealltwriaeth 

disgyblion - e.e. ‘Ydy pawb yn deall?’ Yn hytrach na cheisio darganfod faint mae pawb yn ei 
ddeall a beth yn union nad ydyn nhw’n ei ddeall.

• Dim digon o wirio rheolaidd ar ddealltwriaeth a dysgu disgyblion, cyn, yn ystod ac ar ddiwedd gwers
• Athro’n siarad gormod e.e. mynd drwy PowerPoint heb ddigon o oedi - disgyblion yn oddefol am gyfnod 

rhy hir
• Gor-ddefnyddio jargon
• Gormod o wybodaeth yn cael ei chyflwyno’n rhy gyflym, diffyg cyfleoedd i adolygu dysgu blaenorol
• Adnoddau / arddangosfeydd “generig” wedi’u gosod ar wal - colli cyfleoedd i arddangos a chefnogi dysgu 

sy’n bodoli eisoes
• Diffyg ymarfer, adolygu a galw i gof yn rheolaidd i adeiladu ar y dysgu a sicrhau mwy o arosiadau yn y 

tymor hir
• Gwersi ac addysgu wrth symud ymlaen, doed a ddelo  - heb i’r disgyblion fod wedi deall y camau blaenorol 

yn llawn.
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arferion gorau:

• Ymwybyddiaeth dda gan athrawon o theori llwyth gwybyddol a strategaethau posib i’w 
leihau. Disgyblion hefyd yn ymwybodol ohono ar lefel briodol i’w hoedran 

• Llawer o gwestiynu effeithiol gan athrawon i sicrhau gwybodaeth dda am lefel gwybodaeth 
a dealltwriaeth disgyblion  gwahanol 

• Cyfleodd da a chyson i ddisgyblion siarad am ac esbonio eu dysgu 
• Cyfleodd da a chyson  i ymarfer adalw (‘retrieval practice’) 
• Adolygu cyson yn ddyddiol, wythnosol, misol  a sicrhau bod mwy yn aros yn y cof tymor hir 
• Cyflwyno dysgu newydd mewn camau bach a sicrhau  digon o amser i ymarfer 
• Sicrhau modelau da  i ddisgyblion eu defnyddio fel sgaffaldau i’w dysgu , pennu MPLL ayb 
• Lleihau’r sgaffaldau fel mae dysgu’r disgybl yn datblygu e.e. awgrym yn hytrach na chanllaw 
• Athro yn enghreifftio proses heb siarad yn y lle cyntaf rhag gorlwytho
• Deunyddiau wedi eu  rhannu gyda disgyblion ymlaen llaw e.e. PowerPoint/ darllen blaenorol / map 

cysyniad / diagram / geirfa allweddol 
• Defnydd effeithiol  o waliau dysgu 


