
💻 www.gwegogledd.cymru

Sialensau / Heriau Gwahaniaethol
Ystyriaethau ac ymchwil

Mae angen ystyriaeth effaith  grwpio yn ôl gallu a’r  ymchwil a’r ddadl yn ei erbyn.  

“Ability grouping has minimal effects on learning outcomes and profound negative 
equity effects.”  [0.12] Hattie, J. 2009

“The evidence is robust and has accumulated over at least 30 years of research ...If 
schools adopt mixed ability, they are more likely to use inclusive teaching strategies 
and to promote higher aspirations for their pupils.” - Sutton Trust Report 2011

“These studies have repeatedly found that the more schools group by ability, the lower 
the pupil performance overall.” - PISA studies [2012]

“Highly controlled studies suggest that ability grouping has little overall effect on 
students’ academic performance. Greater use should be made of peer co-learning, since 
these approaches can enhance the learning of all pupils.” - Baines, Ed [2012]

“The adoption of structured ability groupings has no positive effects on attainment but 
has detrimental effect on the social and personal outcomes for some children.” - The 

Primary review, 2008

“Researches in England (Dixon. An Editorial FORUM, 2002) found that 88% of children 
placed into ability groups at age 4 remain in the same groupings until they leave 
school. This is one of the most chilling statistics I have ever read.” - Joe Boaler ‘The 

Elephant in the Classroom’, 2009

Ymchwil John Hattie yn ei nodi yn ymysg yr isaf o ddylanwadau ar ddysgu:

Mae Shirley Clarke yn ei nodi fel un o’r 3 ffactor pwysicaf o ran dysgu effeithiol:

“Conditions to be able to function as an active learner  
1. Diwylliant o ddysgu, cefnogaeth emosiynol, hinsawdd 

• Meddylfryd o dwf 
• Metawybyddiaeth
• Dysgu gallu cymysg

Within class grouping 0.16
Ability grouping 0.12
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rhesymau dros gyflwyno sialensau gwahaniaethol i ddisgyblion

• Mae pawb yn cael cyfle i ddysgu’r un peth a llwyddo, dydy disgyblion ddim yn dysgu ar 
yr un cyflymder bob dydd nag ymhob maes/ agwedd o bwnc, felly pam eu grwpio yn 
yr un ffordd? 

• Mae’n ymestyn pob disgybl ac yn arddangos parch tuag atynt a ffydd yn eu gallu i fod 
yn gyfrifol am eu dysgu eu hunain

• Mae’r ffordd yma o wahaniaethu yn rhoi mynediad i bawb i wahanol dasgau ac fe hyrwyddir 
yr elfen gref o hybu annibyniaeth y disgyblion

• Mae’n cyd-fynd ac yn cefnogi ethos o ffydd yng ngallu pawb i lwyddo hyd eithaf eu gallu ac weithiau 
y tu draw i hynny

• Dydy o ddim yn gosod ‘ caead’ ar botensial unrhyw ddisgybl
• Mae trefniadaeth ddosbarth gallu cymysg  yn hyrwyddo meddylfryd ‘dwi’n gallu mewn dosbarth’ 

yn hytrach na’r meddylfryd negyddol o fod yn eistedd yn y grŵp ‘gallu is’  neu deimlad o bwysau  i 
lwyddo os ydynt yn eistedd yn y grŵp ‘gallu uwch’  

• Mae’n hybu annibyniaeth mewn disgyblion a chyfrifoldeb i fod yn gyfrifol am herio eu hunain ac 
adnabod lle maen nhw ar e taith ddysgu, i  ddewis eu camau dysgu nesaf ac i herio eu hunain yn 
hyderus

• Mae’n rhoi cyfle i bob disgybl flasu llwyddiant – cryfhau hunan ddelwedd a hyder a’u grymuso  
• Aeddfedrwydd mewn perthynas waith  disgyblion yn y dosbarth..
• Gwell cyflawniad gan ddisgyblion.

2. Disgyblion yn rhan o’r cynllunio
3. Partneriaid trafod”

“For mixed ability classes to work well, two critical conditions need to be met:
1. The students must be given open work that can be accessed at different ;evels and 

taken to different levels
2. Students are taught to work respectfully with each other” - Joe Boaler, The Elephant in 

the Classroom, 2009
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sialensau / heriau gwahaniaethol ar waith

• Mae’n hanfodol bod yr hinsawdd dosbarth y dysgu yn gadarn er mwyn i hyn lwyddo a bod disgyblion 
wedi eu dysgu i weithio’n barchus gyda’i gilydd.

• Mae angen addysgu ar sail beth mae disgyblion yn ei wybod yn barod  -  yn aml ar ddechrau gwers mae 
canfod hyn;  mae grwpio disgyblion ymlaen  llaw yn gallu bod yn drefniant anaddas 

• Dysgu sgil penodol fel dosbarth cyfan yn y lle cyntaf 
• Ymarfer y sgil drwy weithgaredd heriau gwahaniaethol.  Cyflwyno’r sialensiau gwahanol

e.e. ar daflen neu mewn pecyn)  i ddisgyblion gan roi’r rhyddid iddynt hwy ddewis lefel yr her.
• Mae ymchwil gweithredol athrawon timau ymchwil Shirley Clarke bellach yn argymell  osgoi galw’r 

sialensiau yn goch, melyn gwyrdd , neu ‘chillies’ poeth, canolig ac oer gan fod hyn yn gwthio disgyblion 
i fynd am yr un anoddaf bob tro. Yn hytrach eu galw yn her anhygoel, gwych, ardderchog, neu enwau 
sydd ddim yn awgrymu ‘gwahaniaeth’ e.e. . Mercher, Neifion, Gwener neu ddefnyddio symbolau. Mae 
disgyblion wedyn yn gorfod darllen yr heriau yn ofalus  cyn dewis y fel her briodol .

• Disgyblion i ddewis her a symud i fyny ac i lawr yn ôl y gofyn, weithiau heb gwblhau’r dasg. (beth yw 
pwynt cwblhau taflen sy’n rhy hawdd/ anodd?)

• Gall yr athro drafod dewisiadau gyda disgyblion pan mae’n addas gwneud hynny ond heb or arwain.
• Heriau ar 3 lefel i fod ar gael i  ddisgyblion ond sicrhau bod problemau ar gael ar bob un, yn hytrach na’r 

her isaf yn ymarfer y sgil, y canol yn ei gymhwyso a’r uchaf yn datrys problemau. Bob haen angen bod 
yn gymysgedd o’r tri.

cynnwys disgyblion yn y cynllunio yn llwyddiannus

lle bo angen datblygu ymhellach:

• Disgyblion wedi eu grwpio yn ôl gallu yn barhaus.
• Y gweithgareddau gwahaniaethol yn cael eu rhoi i ddisgyblion gan yr athro, ar sail gallu 

tybiedig. Dim elfen o ddewis i’r disgybl.
• Rhai disgyblion ddim yn cael mynediad i bob sialens
• Dim deialog yn digwydd rhwng athro a disgybl yn ystod cwblhau’r heriau.
• Dim ond y gweithgareddau anoddaf sy’n rhoi cyfle i gymhwyso sgil neu ddatrys problem.
• Y gweithgareddau haws ddim ond yn ymarfer sgil.

ARFERION GORAU:

• Ethos y dosbarth yn addas ar gyfer gweithgarwch o’r fath
• Disgyblion yn eistedd mewn grwpiau neu barau gallu cymysg 
• Yr enwau a roddir ar y sialensau i newid yn rheolaidd fel na fydd y disgyblion yn ymwybodol 

o lefel yr her heb ddarllen trwy’r sialens i ddechrau
• Amrywio’r sialensau a’u henwau  yn rheolaidd fel nad yw’n amlwg i ddysgwyr beth yw lefel yr her er mwyn 

annog dysgwyr annibynnol, neu ddim enw o gwbl
• Cyflwyno’r dewis pecyn heriau cyfan  i BOB dysgwr weithio trwyddynt. 
• Disgyblion yn symud i fyny ac i lawr yr heriau ac yn trafod eu dysgu/ anghenion dysgu pellach yn hyderus 

gyda’u cyfoedion neu’r athro
• Trafodaeth dda am herio eu hunain , y parth dysgu , pwll dysgu wrth ddewis tasg. 


