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Gair am y ddogfen hon 

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio llythrennedd plant yn y cyfryngau. Mae’n rhoi tystiolaeth fanwl 

am ddefnyddio’r cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth ymhlith plant a phobl ifanc 5-15 oed, yn 

ogystal â gwybodaeth fanwl am fynediad i’r cyfryngau a defnydd ymhlith plant 3-4 oed.  

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys canfyddiadau sy’n ymwneud â safbwyntiau rhieni am ddefnydd 

eu plant o gyfryngau, a’r ffordd mae rhieni yn ceisio – neu’n penderfynu peidio – monitro neu 

gyfyngu ar ddefnydd o wahanol fathau o gyfryngau.  

Mae’r adroddiad yn ddogfen gyfeirio ar gyfer y diwydiant, rhanddeiliaid a defnyddwyr. Mae hefyd yn 

rhoi cyd-destun i'r gwaith mae Ofcom yn ei wneud i hyrwyddo buddiannau defnyddwyr a 

dinasyddion yn y marchnadoedd a reoleiddir gennym.  

Roedd Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn rhoi dyletswydd ar Ofcom i hyrwyddo a chynnal ymchwil ym 

maes llythrennedd yn y cyfryngau. Mae’r adroddiad hwn ar blant a rhieni yn cyfrannu at sicrhau bod 

Ofcom yn cyflawni’r ddyletswydd hon.   
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Crynodeb gweithredol 
Llythrennedd yn y cyfryngau yw’r gallu i ddefnyddio, deall a chreu cyfryngau a chyfathrebiadau 

mewn amrywiaeth o gyd-destunau. Mae ein hadroddiad Agweddau a Defnydd Plant a Rhieni o 

Gyfryngau 2017 yn edrych ar lythrennedd yn y cyfyngau ymysg plant, ac y mae'n rhan o raglen 

ymchwil Ofcom ar lythrennedd yn y cyfryngau.  Mae’n rhoi tystiolaeth fanwl am ddefnyddio’r 

cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth ymhlith plant a phobl ifanc 5-15 oed, yn ogystal â gwybodaeth 

fanwl am fynediad i’r cyfryngau a defnydd ymhlith plant 3-4 oed. Mae hefyd yn cynnwys data ar 

safbwyntiau rhieni am ddefnydd eu plant o gyfryngau, a’r ffordd mae rhieni yn ceisio – neu’n 

penderfynu peidio – monitro neu gyfyngu ar ddefnydd o’r fath.  

Yn 2017, mae’r adroddiad yn cynnwys canfyddiadau o astudiaeth ychwanegol ar-lein a gynhaliwyd 

gyda 500 o blant 12-15 oed, a oedd yn edrych ar ymwybyddiaeth, defnydd a chanfyddiadau plant 

ynghylch darparwyr cynnyrch, a’u diddordeb mewn gwneud dyfarniad beirniadol ynghylch 

newyddion, a’u gallu i wneud hynny.  

Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys canlyniadau o’r astudiaethau ymchwil a’r dadansoddiadau 

canlynol yn yr Atodiad:  

1. Dadansoddiad o arferion plant o ran gwylio'r teledu o BARB, panel mesur teledu’r DU, 2011-

2016.  

2. Data ComScore ynghylch pa mor aml yr ymwelodd plant 6-14 oed â’r endidau gwe mwyaf 

poblogaidd ymysg defnyddwyr y rhyngrwyd ym Mai 2017.  

Yn cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â’r adroddiad hwn y mae adroddiad ymchwil ansoddol Y Cyfryngau 

ym Mywyd Plant 2017.  

Mae’r crynodeb gweithredol hwn yn dwyn ynghyd y canfyddiadau o’r holl ffynonellau hyn er mwyn 

rhoi naratif cyffredinol ar brofiadau plant o gyfryngau yn 2017.  
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Y cyfryngau mewn bywydau yn ôl oed: cipolwg 
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Trosolwg o’r prif themâu 

Mae teledu traddodiadol a YouTube ill dau yn chwarae rôl bwysig o ran newid y tirlun gwylio, ond 

mae rhai plant yn teimlo nad oes digon o gynnwys sy’n adlewyrchu eu bywydau  

Mae gwylio’n fyw ar y set deledu yn parhau’n rhan bwysig o fywydau plant. Pery’r set deledu i gael 

ei defnyddio gan fwy o blant nac unrhyw ddyfais arall ar gyfer gwylio cynnwys, ac mae’r rhan fwyaf 

o’r gwylio hwn yn cynnwys teledu byw, gydag adloniant i’r teulu yn gynnar fin nos gan y BBC ac ITI yn 

flaenllaw yn y deg uchaf o raglenni a wyliwyd fwyaf ymysg plant 4-15 oed. Ar gyfer plant iau, mae 

teledu ar y set deledu yn cyfrif am y gyfran fwyaf o’u hamser ar y cyfryngau, ac er y bu gostyngiad 

dros y degawd diwethaf yn nifer yr oriau a dreulir gan blant yn gwylio’r teledu, gwelodd 2017 

gynnydd yn y nifer o oriau y dywed rhieni plant iau y mae eu plant yn ei dreulio’n gwylio’r teledu ar y 

set deledu. 

 

Ar gyfer plant hŷn, mae’r darlun yn fwy cymysg. Mae’r plant 12-15 oed sy’n gwylio’r teledu ar set 

deledu yn treulio bron i 14 a hanner o oriau yr wythnos yn gwylio, sy’n debyg i blant iau. Fodd 

bynnag, rhan yw hyn o’u defnydd cyffredinol o’r cyfryngau, gan eu bod yn treulio mwy o oriau ar-lein 

ac yn defnyddio’u ffonau symudol mewn wythnos nodweddiadol nac yn gwylio ar set deledu. Y grŵp 

oedran hwn hefyd yw’r mwyaf tebygol o beidio gwylio ar set deledu o gwbl: dywed oddeutu un o 

bob deg plentyn rhwng 12 -15 oed nad ydynt yn gwylio unrhyw deledu ar set deledu, sy’n uwch na’r 

nifer y llynedd, tra bo’r nifer sy’n dweud mai dyma’r ddyfais a ddefnyddiant fwyaf i wylio’r teledu 

wedi gostwng ers y llynedd i oddeutu un o bob deg.  

 

Mae’r newid hwn yn arferion plant hŷn yn rhan o newidiadau ehangach yn nhirlun y cyfryngau. Er 

enghraifft, mae mwy o blant 3-11 oed ar-lein nac a oedd yn 2016, gyda llawer o'r twf hwn yn dod o 

ddefnydd cynyddol o dabledi. Nid yw’n syndod  bod tabledi a dyfeisiau cludadwy eraill wedi’u 

cysylltu hefyd yn chwarae rôl bwysig o ran gwylio'r teledu, gyda chynnydd yn y nifer o blant sydd ar 

unrhyw adeg yn gwylio'r teledu ar ddyfais ac eithrio set deledu  ac mae bron i chwarter o blant 12-15 

oed gan amlaf yn gwylio ar dabled neu ffôn symudol. 

 

Y ffactor pwysig arall o ran newid y dirwedd defnyddio cynnwys yw YouTube. Mae cynnydd mewn 

ffigurau dwbl eleni’n golygu bod hanner y plant 2-4 oed a mwy na wyth mewn 10 o blant 5-15 oed 

yn awr yn defnyddio YouTube. Dyma’r brand cynnwys sy’n cael ei adnabod fwyaf gan blant 12-15 

oed, a’r un y maent fwyaf tebygol o feddwl sy’n cynnwys eu grŵp oedran hwy yn ei gynulleidfa 

darged, gan ddweud  un ai ei fod wedi’i anelu’r benodol ar gyfer eu grŵp oedran hwy neu at bawb. 
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Dyma’r un y byddent yn troi ato gyntaf oll ar gyfer pob math o gynnwys y dywedant sy’n bwysig 

iddynt, a'r un y dywedant y byddent yn ei golli fwyaf pe byddai’ n cael ei gymryd oddi arnynt. Dywed 

mwy o blant 8-11 oed a 12-15 oed hefyd ei bod yn well ganddynt wylio cynnwys ar YouTube na 

rhaglenni teledu ar y set deledu. Mae rhywfaint o’r hyn y mae plant yn ei wylio ar YouTube yn 

cynnwys rhaglenni cyfan, ond mae amrywiaeth enfawr, ac mae plant iau yn fwyaf tebygol o fod yn ei 

ddefnyddio i wylio cartwnau, ffilmiau mini neu ganeuon, tra bo plant hŷn yn fwyaf tebygol o wylio 

fideos cerddoriaeth a fideos pranciau. 

 

Er gwaethaf yr ystod eang o gynnwys a gwasanaethau ar gael, dywed oddeutu traean o blant 8-11 

oed nad oes digon o raglenni yn dangos plant sy’n edrych yn debyg iddyn nhw, a dywed pedwar ym 

mhob deg plentyn 12-15 oed nad oes digon o raglenni sy’n dangos plant yn byw yn yr un rhan o’r 

wlad â hwy. 

 

Mae’r teledu yn ffynhonnell bwysig o newyddion ar gyfer plant ac mae’n cael ei ystyried yn fwy 

tebygol na’r cyfryngau cyhoeddus i adrodd y newyddion yn gywir.  

Dywed oddeutu hanner y plant 12-15 oed bod ganddynt ddiddordeb yn y newyddion ac mae hyn yn 

codi i bron bob un o’r plant 12-15 oed, wedi iddynt gael eu procio gan restr o wanhaol fathau o 

newyddion, gan gynnwys cerddoriaeth, enwogion, chwaraeon a materion difrifol sy’n mynd ymlaen 

yn y DU ac o gwmpas y byd. Teledu yw’r ffynhonnell fwyaf poblogaidd o newyddion ymysg plant 12-

15 oed, yn cael ei ddilyn gan gyfryngau cymdeithasol a ffrindiau a theulu, ac mae’r rhai sy’n gwylio’r 

newyddion ar y teledu yn fwy tebygol o ddweud ei fod yn cael ei adrodd yn gywir na’r rhai sy’n cael 

eu newyddion o’r cyfryngau cymdeithasol. 

 

Gall newyddion sy’n cael ei wylio ar-lein neu drwy gyfryngau cymdeithasol fod yn heriol i'w 

ddehongli, gyda bron i hanner y plant 12-15 oed sy’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer 

newyddion yn cytuno ei bod yn anodd dweud a yw stori newyddion yn wir, a dau o bob pump yn 

dweud eu bod wedi gweld rhywbeth ar-lein neu ar gyfryngau cymdeithasol a oedd yn newyddion 

ffug yn eu barn hwy. Fodd bynnag, mae gan y rhan fwyaf o’r rhai sy’n defnyddio’r cyfryngau 

cymdeithasol ar gyfer newyddion strategaethau i wirio a yw stori’n wir, a’r dull mwyaf poblogaidd 

yw edrych a yw stori’n ymddangos yn rhywle arall, a dilynir hynny gan edrych ar y sylwadau i weld 

beth yr oedd pobl wedi’i ddweud am y stori. Yr oedd y brand newyddion hefyd yn bwysig, gydag 

oddeutu chwarter yn edrych i weld a oedd ffynhonnell y stori yn un y gellid dibynnu arni neu a 

oeddent wedi clywed am y sefydliad y tu ôl i’r stori.  
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Mae plant yn mabwysiadu safleoedd a gwasanaethau gwefannau cymdeithasol newydd, ond gall y 

rhain ddod â phwysau cymdeithasol yn ei sgil ac nid yw rhieni bob amser yn ymwybodol o’r 

isafswm oed gofynnol. 

Mae gan bron i chwarter o blant 8-11 oed a thri chwarter o blant 12-15 oed broffil cyfryngau 

cymdeithasol. Er nad yw hyn wedi newid ers 2016, mae’r safleoedd a ddefnyddir gan blant yn newid. 

Mae llai yn defnyddio Facebook, ac os ydynt yn ei ddefnyddio maent yn llai tebygol o ddweud mai 

dyma eu prif broffil. Mae Snapchat wedi cynyddu o ran poblogrwydd; y nifer sy’n dweud mai dyma 

eu prif weithgarwch wedi dyblu ers 2016. Cadarnheir hyn yn yr ymchwil ansoddol - Snapchat (ac yn 

benodol Snapstreaks) lle y mae plant yn anfon negeseuon at ei gilydd bob dydd dros ddyddiau 

olynol) yn hynod boblogaidd ar draws y sampl. Mae mathau newydd eraill hefyd yn dod yn 

boblogaidd; mae un o bob deg o blant 12-15 oed wedi ‘mynd yn fyw’ drwy rannu fideo gan 

ddefnyddio dyfeisiadau ffrydio byw, megis Facebook Live, Live Stories Snapchat neu Instagram Live, 

tra bo traean heb rannu cynnwys eu hunain ond wedi gwylio ffrydio byw. 

 

Fodd bynnag, gall cyfryngau cymdeithasol fod yn anodd i blant a rhieni eu rheoli. Mae un o bob wyth 

o blant 12-15 oed sy’n dweud eu bod yn defnyddio cyfryngau cyhoeddus yn dweud fod pwysau i 

edrych yn boblogaidd bob amser, ac nid yw rhieni bob amser yn ymwybodol o’r gofynion o ran yr 

isafswm oed ar gyfer safleoedd cyfryngau cyhoeddus. Mae yn agos at ddau o bob pump o rieni plant 

5-15 oed (38%) y mae gan eu plentyn broffil ar Facebook neu Facebook Messenger yn ymwybodol 

mai 13 yw’r gofyniad o ran isafswm oed ar gyfer sefydlu proffil, gyda’r ymwybyddiaeth yn is ymysg 

rhieni y mae gan eu plentyn broffil ar Instagram (21%), Snapchat (15%) neu WhatsApp (7%).  

 

Gall mathau newydd o hysbysebu ar lein fod yn anoddach i blant eu hadnabod 

Mae’r byd ar-lein hefyd yn dod â heriau eraill yn ei sgil, gan gynnwys amgylchedd hysbysebu mwy 

cymhleth. Er bod y rhan fwyaf o blant 12-15 oed yn ymwybodol o hysbysebion ar-lein personol ac y 

gallai flogwyr gael eu talu i gymeradwyo cynnyrch neu frandiau, dengys yr ymchwil ansoddol nad oes 

modd iddynt adnabod yr arfer hwn bob amser yn ymarferol, yn enwedig ar y cyfryngau cymdeithasol 

lle y mae’n edrych yn debyg i gynnwys arall y maent yn ei weld. Yn yr un modd, er bod oddeutu 

hanner y plant 12-15 oed sy’n defnyddio peiriannau chwilio yn deall fod Google yn cael ei refeniw o 

gwmnïau yn talu i hysbysebu ar y safle, llai na hanner a nododd yn gywir ddolenni noddedig ar 

Google fel hysbysebion, er bod y rhain yn ymddangos mewn blwch gyda'r gair ‘ad’ arno, ac mae 

oddeutu hanner y rhan 8-11 oed a 12-15 oed yn credu fod Google yn darparu rhyw fath o rôl ddilysu, 

yn yr ystyr, os yw gwefan yn cael ei rhestru gan y peiriant chwilio yna gellir ymddiried ynddi. 
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Mae rhai plant yn adrodd profiadau negyddol ar-lein, er bod llawer yn cymryd camau mewn 

ymateb. 

Mae bron yr holl blant 8-11 oed a 12-15 oed sy’n mynd ar-lein yn dweud eu bod wedi cael eu 

hyfforddi sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel. Er hynny, gall mynd ar-lein olygu bod plant yn 

mynd yn agored i brofiadau nad oes eu heisiau arnynt: Dywed 17% o blant 8-11 oed a 29% o blant 

12-15 oed sy’n mynd ar-lein iddynt weld rhywbeth ar lein a oedd yn achosi pryder iddynt neu 

rywbeth annifyr, erioed; dywed 45% o blant 12-15oed sy’n mynd ar-lein eu bod wedi gweld cynnwys 

atgas ar-lein yn y flwyddyn ddiwethaf1, cynnydd ers 2016; mae un o bob deg o blant 12-15 oed wedi 

gweld rhywbeth o natur rywiol ar -lein neu ar eu ffôn a wnaeth iddynt deimlo’n anghyfforddus; ac 

mae 12% o blant 12-15 oed yn dweud iddynt gael eu bwlio ar gyfryngau cymdeithasol, cyfartal â’r 

nifer sy’n dweud eu bod wedi cael eu bwlio wyneb yn wyneb.  

 

Mae llawer o blant sy’n cael y mathau hyn o brofiadau yn gweithredu mewn ymateb. Dywed y rhan 

fwyaf o blant 8-11 oed a 12-15 oed y byddent yn dweud wrth rywun pe byddent yn gweld rhywbeth 

annifyr neu a oedd yn achosi pryder iddynt, ac roeddynt yn fwyaf tebygol o ddweud wrth aelod o'r 

teulu. Mae oddeutu tri chwarter y plant rhwng 12-15 oed yn ymwybodol o ddulliau adrodd ar-lein ac 

yr oedd un o bob wyth sy’n mynd ar-lein wedi eu defnyddio i adrodd am rywbeth a welsant a oedd 

yn annifyr neu’n achosi pryder iddynt. O ran cynnwys atgas, lle mae’r sylwadau yn llai tebygol o fod 

wedi’u cyfeirio at y derbynnydd yn bersonol, yr ymateb mwyaf cyffredin oedd ei anwybyddu, yn cael 

ei ddilyn gan adrodd amdano neu wneud sylwadau arno i ddweud ei fod yn anghywir. Gwelsom 

hefyd yn yr ymchwil ansoddol fod rhai plant yn barod i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol neu 

fforymau eraill ar-lein i herio sylwadau a oedd yn  atgas neu’n greulon yn eu barn hwy, a bod llawer 

o’r plant yn gweld y cyfryngau cymdeithasol fel arf grymus ar gyfer lledaenu negeseuon cadarnhaol. 

 

Mae mwy o rieni yn pryderu am ddefnydd eu plant o’r cyfryngau, o’i gymharu â 2016, ac mae mwy 

yn cymryd camau i amddiffyn eu plant ar-lein. 

Mae lefelau pryder ymysg rhieni wedi cynyddu; mae mwy o rieni nac yn 2016 yn dweud eu bod yn 

pryderu am ddefnydd eu plant o gyfryngau ar draws y teledu, ar-lein, ffonau symudol a gemau. Er 

                                                           

1 Gofynnwyd i blant 12-15 oed ‘Yn y flwyddyn ddiwethaf, a ydych chi wedi gweld unrhyw beth atgas ar y rhyngrwyd sydd 
wedi ei gyfeirio at grŵp penodol o bobl, ar sail, er enghraifft, eu rhywedd, eu crefydd, eu hanabledd, eu rhywioldeb neu eu 
hunaniaeth o ran rhywedd? Gallai enghreifftiau o’r mathu hyn o bethau fod yn sylwadau atgas neu annifyr neu 
ddelweddau sydd wedi eu postio ar gyfryngau cymdeithasol, sylwadau mewn ymateb i erthygl yr ydych yn ei darllen ar-
lein, neu fideos wedi’u postio ar safleoedd fel YouTube.’ 
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hynny, mae’r rhan fwyaf o rieni’n parhau i ddweud fod gan eu plant gydbwysedd da rhwng amser ar 

y sgrin a gwneud pethau eraill. 

 

Wedi eu procio gan y pryderon hyn o bosibl, mae gan y rhan fwyaf o rieni fesurau yn eu lle i reoli 

defnydd eu plant o'r cyfryngau. Maent yn defnyddio cyfuniad o ddulliau i ymyrryd ym mynediad eu 

plant at gynnwys a gwasanaethau ar-lein a’u defnydd ohonynt, gan gynnwys siarad yn rheolaidd â’u 

plant ynghylch bod yn ddiogel ar-lein, defnyddio offer technegol, goruchwylio’u plant, a defnyddio 

rheolau. Mae un ar bymtheg y cant o rieni plant 3-4 oed sy’n mynd ar-lein a 40% o rieni plant 5-15 

oed yn defnyddio pob un o’r pedwar dull, ac mae bron yr holl rieni yn defnyddio o leiaf un.  Yr oedd 

nifer rhieni plant 5-15 oed a oedd yn defnyddio hidlyddion lefel rhwydwaith sy’n hidlo cynnwys ar 

bob dyfais sydd wedi’i chysylltu â rhwydwaith band eang y cartref, wedi cynyddu ers 2016; caiff y 

rhain eu defnyddio erbyn hyn gan oddeutu pedwar o bob deg o rieni sydd â band eang ac sydd â 

phlentyn yn mynd ar-lein.  
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1. Crynodeb o’r prif ganfyddiadau 

Mynediad i'r rhyngrwyd a dyfeisiau cludadwy 

Mae mwy o blant iau yn mynd ar-lein nag yn 2016... 

Mae mwy o blant 3-4 oed, 5-7 oed ac 8-11 oed ar-lein nag yn 2016, gyda mwy na deg pwynt canran 

o gynnydd ar gyfer y ddau grŵp oedran ieuengaf.  O ganlyniad,  mae hanner (53%) y grŵp 3-4 oed 

ar-lein erbyn hyn,  a 79% yn y grŵp 5-7oed a 94% o blant 8-11 oed. Mae naw deg naw y cant o blant 

12-15 oed ar-lein hefyd, yr un fath â llynedd. 

… gyda llawer o’r cynnydd yn dod o ddefnyddio mwy ar ddyfeisiau llechen  

Mae plant 3-4 oed a 5-15 oed yn fwy tebygol nag yn 2016 o fod yn berchen ar eu dyfais llechen eu 

hunain. Ac mae plant  3-11 oed hefyd yn fwy tebygol nag yn 2016 o ddefnyddio’u dyfeisiau llechen i 

fynd ar-lein. Mae hyn wedi sbarduno’r cynnydd yn y defnydd o'r rhyngrwyd, a dyfeisiau llechen o 

hyd yw’r dyfeisiau sy’n fwyaf tebygol o gael eu defnyddio gan y grŵp oedran hwn i fynd ar-lein.  

Gwylio teledu a chynnwys 

Y set deledu yw’r ddyfais fwyaf poblogaidd o hyd ar gyfer gwylio cynnwys 
teledu 

Mae dros naw o bob deg plentyn ymhob grŵp oedran yn gwylio teledu ar set deledu, a’r set deledu 

hefyd yw’r ddyfais y mae plant yn fwyaf tebygol o’i defnyddio i wylio cynnwys ‘y rhan fwyaf o’r 

amser’. Ond, mae gwahaniaethau yn ôl oedran: tra mae 88% o blant 3-4 oed yn gwylio teledu ar set 

deledu yn bennaf, mae’r ganran yn gostwng gydag oed i 62% o blant 12-15oed, ac mae plant 12-15 

oed yn llai tebygol nag yn 2016 o ddweud eu bod yn gwylio cynnwys ar set deledu ‘y rhan fwyaf o'r 

amser’ neu ‘weithiau’.  

Plant iau sy’n treulio'r rhan fwyaf o’u hamser cyfryngau yn gwylio'r set 
deledu, tra mae plant hŷn yn treulio mwy o amser ar-lein ar ac ar eu ffôn 
symudol 

Gwylio cynnwys ar y set deledu sy'n gyfrifol am y gyfran fwyaf o amser cyfryngau plant 3-4 oed a 5-7 

oed (tua 15 awr (3-4 oed) a 13 awr a hanner (plant 5-7 oed), yn cael ei ddilyn gan fynd ar-lein a 

chwarae gemau. Mae plant 8-11 oed yn treulio cyfnodau tebyg yn gwylio'r teledu ar set deledu a 

defnyddio'r rhyngrwyd (tua 13 awr a hanner), gyda llai o oriau’n cael eu treulio yn chwarae gemau 

neu’n defnyddio ffôn symudol. Mae plant 12-15 oed sy’n gwylio’r teledu ar set deledu yn treulio 

mwy o amser yn gwneud hyn na phlant 5-7 oed a phlant 8-11 oed: bron i 14 awr a hanner. Ond rhan 

yw hyn o’r defnydd mwy y maent yn ei wneud o gyfryngau, ac maent yn treulio’r gyfran uchaf o’u 

hamser ar-lein (bron i 21 awr) ac wedyn defnyddio ffôn symudol (tua 18 awr).   
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Mae'r amser mae plant iau yn ei dreulio yn gwylio teledu ar set deledu wedi 
cynyddu ers 2016 

Mae’r amser mae plant yn ei dreulio’n gwylio'r teledu ar set deledu, yn ôl amcangyfrif rhieni, wedi 

cynyddu bron i awr yr wythnos ar gyfer plant 3-4 oed ac ychydig dros awr ar gyfer plant 5-7 oed. Nid 

yw’r amser wedi newid ar gyfer plant hŷn. Mae’r cynnydd hwn eleni ymysg plant iau mewn 

cyferbyniad â'r gostyngiad sydd wedi bod yn y tymor hwy yn yr amser mae plant yn ei dreulio’n 

gwylio'r teledu ar set deledu. Mae data BARB ar gyfer 2016, sy’n adleisio canfyddiadau arolwg 

Ofcom yn 2016, yn dangos bod plant 4-15 oed ar gyfartaledd wedi gwylio ychydig o dan 12 awr o 

deledu a ddarlledir bob wythnos yn  2016, i lawr dros awr yr wythnos ers 2015 a thros bump awr ers 

2011. Ond, yn 2016 gwelwyd cynnydd o 35 munud mewn ‘gwylio’n ddiweddarach’ a gwylio anhysbys 

(unmatched viewing) (gan gynnwys gwylio gwasanaethau fideo ar alwad fel Netflix, apiau ar setiau 

teledu clyfar, DVDs a gemau).  

Gwylio rhaglenni sy’n cael eu darlledu’n fyw sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o 
wylio mae plant yn ei wneud ar setiau teledu 

Er y cynnydd mewn ‘gwylio’n ddiweddarach’, mae data BARB yn dangos bod plant 4-15 oed sy’n 

gwylio rhaglenni ar deledu yn gwneud hynny adeg eu darlledu gan mwyaf (83%). Mae ffefrynnau i'r 

teulu yn gynnar fin nos ar y BBC ac ITV yn boblogaidd iawn, gyda Britain’s Got Talent, Strictly Come 

Dancing a Bake Off ymysg y deg rhaglen a wylir fwyaf gan blant 4-15 oed. 

Mae mwy o blant nag yn 2016 yn gwylio rhaglenni teledu ar ddyfeisiau 
heblaw set deledu 

Mae nifer y plant sy’n gwylio cynnwys ar ddyfeisiau eraill, er ei fod yn llai na’r nifer sy’n gwylio ar set 

deledu, wedi cynyddu ers 2016 ymysg y rhan fwyaf o'r grwpiau oedran. Y rheswm am y cynnydd 

ymysg plant iau yw eu bod yn fwy tebygol o wylio ar ddyfais llechen, tra mai'r rheswm am y cynnydd 

ymysg plant 12-15 oed yw eu bod yn fwy tebygol o wylio ar ffôn symudol, cyfrifiadur neu liniadur, 

neu ar gonsol gemau.  Erbyn hyn, mae bron i chwarter y plant 12-15 oed (23%) yn gwylio cynnwys 

teledu naill ar ddyfais llechen neu ar ffôn symudol. 

Mae'r ymchwil ansoddol yn awgrymu bod plant yn gwylio ar ddyfeisiau eraill 
gan eu bod yn meddwl na fydd gan eu rhieni ddiddordeb ynddo, neu 
gynnwys na fydd eu rhieni efallai yn ei gymeradwyo 

Roedd plant yn yr ymchwil ansoddol yn gwylio cynnwys ar ddyfeisiau cludadwy a fyddai, yn eu barn 

nhw, yn llai tebygol o fod o ddiddordeb i aelodau'r teulu ac, mewn rhai achosion, cynnwys y byddai'r 

teulu yn llai tebygol o’i gymeradwyo. I rai o'r plant, roedd hyn yn rhan o strategaeth fwriadol i osgoi 

goruchwyliaeth rhieni. I eraill, roedd yn ffordd o dreulio amser pan maent ar eu pen eu hunain yn 

ystod y dydd.  
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Mae cynnydd mawr wedi bod yn nifer y plant ifanc sy’n gwylio YouTube  

Mae defnyddio YouTube wedi cynyddu 11 pwynt canran ers 2016, i 48% ar gyfer plant 3-4 oed, 17 

pwynt canran i 71% ar gyfer plant 5-7 oed ac wyth pwynt canran i  81% ar gyfer plant 8-11 oed. Mae 

naw deg y cant o blant 12-15 oed yn defnyddio YouTube, yr un fath â llynedd.  Dim ond yr ap 

YouTube Kids y mae hanner y defnyddwyr YouTube 3-4 oed  a chwarter y plant 5-7 oed  yn ei 

ddefnyddio yn hytrach na phrif wefan neu ap YouTube.  

Mae plant iau yn fwy tebygol o ddefnyddio YouTube i wylio cartwnau, 
animeiddiadau, caneuon neu ffilmiau bach. Mae plant hŷn yn fwyaf tebygol o 
wylio fideos cerddoriaeth a fideos gwirion neu fideos ‘gwneud pranciau’. 

Plant  3-4 oed a 5-7 oed sydd fwyaf tebygol o wylio cartwnau, animeiddiadau, ffilmiau bach neu 

ganeuon ar YouTube, tra mae plant 8-11 oed a 12-15 oed sydd fwyaf tebygol o wyliau fideos 

cerddoriaeth a heriau/pranciau/jociau/fideos doniol. Mae tri ar ddeg y cant o blant 3-4 oed yn 

gwylio rhaglenni cyfan ar YouTube, sy’n codi gydag oedran i 27% o blant 12-15 oed.  

YouTube ydy’r brand cynnwys mwyaf cyfarwydd ymysg plant 12-15 oed, 
wedyn  ITV a Netflix 

YouTube ydy’r darparwr cynnwys mwyaf cyfarwydd ymysg plant 12-15 oed, gyda 94% yn dweud eu 

bod wedi clywed amdano, wedyn  ITV (89%), Netflix (87%) a BBC One/BBC Two (82%). YouTube 

hefyd oedd y brand cynnwys yr oedd plant 12-15 oed yn fwyaf tebygol o ddweud eu bod wedi’i wylio 

(85%), a'r unig un yr oedd mwyafrif y plant 12-15 oed yn dweud eu bod yn ei ddefnyddio ‘yn aml’ i 

wylio cynnwys (67%). Ar ôl YouTube, plant 12-15 oed sydd fwyaf tebygol o ddweud eu bod yn gwylio 

ITV (65%) a BBC One/Two (57%), ond llai na hanner sy’n dweud eu bod yn gwylio’r naill neu’r llall o'r 

rhain ‘yn aml’. Netflix (38%) ydy’r brand nesaf sydd fwyaf tebygol o gael ei ddefnyddio ’yn aml’, ar ôl  

YouTube. Mae ymchwil arall gan Ofcom2 wedi canfod bod BBC iPlayer ac ITV Hub hefyd yn 

ffynonellau cynnwys pwysig, gyda 54% yn dweud eu bod yn gwylio rhaglenni teledu neu ffilmiau ar 

iPlayer a 32% ar ITV Hub. Mae data BARB yn awgrymu y gallai plant fod yn tanamcangyfrif faint o 

wylio maent yn ei wneud ar rai sianeli, efallai oherwydd eu bod yn fwy cyfarwydd â brandiau 

rhaglenni na brandiau sianeli. Er enghraifft, yn ôl BARB, roedd 70% o blant 10-15 oed mewn cartrefi 

â theledu yn gwylio o leiaf 15 munud yn olynol o gynnwys ar BBC One mewn mis arferol yn 2016. 

Roedd y ffigur ar gyfer ITV1 yn fwy cyson â barn y plant eu hunain, sef 60%.  

YouTube ydy'r brand cynnwys y mae plant 12-15 oed yn fwyaf tebygol o 
feddwl bod y gynulleidfa darged ar ei gyfer yn eu cynnwys nhw   

Mae mwyafrif y plant 12-15 oed yn credu nad oes dim o'r brandiau cynnwys yr holwyd hwy 

amdanynt wedi'u hanelu at ‘bobl fy oed i’. YouTube, Netflix, Amazon Prime ac ITV yw’r rhai mwyaf 

tebygol o gael eu hystyried yn frandiau sydd wedi’u hanelu at 'bawb’. Mae naw o bob deg (88%) y 

plant 12-15 oed sy’n gwybod am YouTube yn meddwl ei fod wedi’i anelu at bobl 'fy oed i’ neu at 

                                                           

2 Cyflwynwyd yr ymchwil yn yr Adolygiad o’r Farchnad Gyfathrebu 2017. 

https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/multi-sector-research/cmr/cmr-2017
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'bawb’, gyda rhwng hanner a thri chwarter ohonynt yn dweud hyn am Netflix, Amazon Prime, ITV a 

BBC One/BBC Two. I blant 12 - 15 oed, mae CITV, CBBC, Sky Kids, Disney Channel a Nickelodeon yn 

eu barn nhw wedi’u hanelu at ‘pobl iau na mi’.  

Plant 12-15 oed sydd fwyaf tebygol o ddweud mai’r brand cynnwys YouTube 
y byddent yn ei fethu fwyaf  

YouTube ydy'r brand cynnwys y byddent yn ei fethu fwyaf petai’n cael ei ddileu yn ôl plant 12-15 

oed. Nodwyd hyn gan 48%, a 19% yn dweud Netflix. Mae plant 8-11 oed a 12-15 oed hefyd yn fwy 

tebygol o ddweud eu bod yn well ganddynt wylio YouTube na rhaglenni ar set deledu (40% o’i 

gymharu â 18% ar gyfer plant 8-11 oed, 46% o’i gymharu â 15% ar gyfer plant 12-15 oed).  

Cynnwys sy'n gwneud iddynt chwerthin sydd fwyaf pwysig i blant 12 - 15 oed 
wrth benderfynu beth i'w wylio 

Gofynnwyd i blant 12 - 15 oed beth oedd yn bwysig iddynt wrth ddewis beth i’w wylio. Mae dros 

saith ym mhob deg yn dewis cynnwys sy’n gwneud iddynt chwerthin, wedyn cynnwys sy’n eu 

hymlacio neu sy’n rhoi rhywbeth i siarad amdano gyda’u ffrindiau.  Mae bron i hanner yn dewis 

cynnwys sy’n eu helpu i ddysgu am bethau newydd neu i ddod o hyd i bethau newydd, ac mae 

pedwar ym mhob deg yn dewis cynnwys sy’n gwneud iddynt feddwl.  

Byddai plant yn troi at YouTube i ddechrau ar gyfer pob math o gynnwys sy’n 
bwysig iddynt 

YouTube ydy’r darparwr y mae plant 12-15 oed sy’n mynd ar-lein yn fwyaf tebygol o droi ato i 

ddechrau am gynnwys sy’n bwysig iddynt. Netflix ydy’r ail ddarparwr mwyaf poblogaidd ymysg plant 

12-15 oed am gynnwys sy’n eu helpu i ymlacio neu i gael hoe;  sy’n rhoi rhywbeth iddynt ei drafod â 

ffrindiau; sy’n gwneud iddynt chwerthin; neu sy’n eu hysbrydoli i roi cynnig ar rywbeth newydd neu 

wahanol. BBC One/BBC Two ydy’r ail ddarparwr mwyaf poblogaidd ar gyfer cynnwys sy’n gwneud 

iddynt feddwl; sy’n rhoi rhywbeth iddynt ei drafod â theulu; neu sy’n eu helpu i ddysgu am bethau 

newydd neu i gael gwybod am bethau newydd.  

Mae mwyafrif y plant 8-15 oed yn dweud bod digon o raglenni ar gael sy’n eu 
hadlewyrchu nhw a’u bywydau  

Dywed mwyafrif y plant 8-11 oed a 12-15 oed bod digon o raglenni ar gyfer plant eu hoed (76% a 

65%) ac sy’n dangos plant yn gwneud y pethau y maent hwy/eu ffrindiau yn eu gwneud (63% a 54%). 

Dywed tua hanner bod digon o raglenni ar gael sy’n dangos plant sy’n edrych yr un fath â nhw, a 

dywed bron i hanner bod digon o raglenni ar gael sy’n dangos plant sy’n byw yn yr un rhan o’r wlad â 

nhw. Yn yr arolwg ar-lein, gofynnwyd hefyd i blant 12-15 oed am bwysigrwydd y cynnwys hwn. 

Dywed oddeutu hanner ei fod yn bwysig iddynt fod y cynnwys maent yn ei wylio yn cynnwys pobl o’r 

un oed â nhw (53%) neu’n gwneud yr un math o bethau y maent hwy/eu ffrindiau yn eu gwneud 

(49%), a dywed oddeutu un rhan o bump ei fod yn cynnwys pobl sy’n byw yn yr un rhan o’r wlad â 

nhw (23%) neu bobl sy’n edrych yn debyg iddynt (22%).   
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Ond cred rhai nad oes digon o’r math hwn o gynnwys 

Ond, dywed lleiafrif sylweddol o blant 8-15 oed nad oes digon o raglenni ar draws pob un o'r 

meysydd hyn.  Plant 8-11 oed sydd fwyaf tebygol o ddweud hyn am raglenni sy’n dangos plant sy’n 

edrych yn debyg iddynt hwy (35%) a phlant 12-15 oed sydd fwyaf tebygol o ddweud hyn am raglenni 

sy’n dangos plant sy’n byw yn yr un rhan o’r wlad â nhw (41%). 

Dywed dwy ran o dair o blant 12-15 oed eu bod yn cael cydbwysedd da 
rhwng gwylio’r sgrin a gwneud pethau eraill, ac mae mwyafrif y rhieni’n 
cytuno.  

Ond, mae rheoli amser yn gwylio sgrin yn mynd yn fwy anodd wrth i blant fynd yn hŷn: mae 12% o 

rieni plant 3-4 oed yn cytuno eu bod ‘yn ei chael hi’n anodd rheoli amser eu plentyn yn gwylio sgrin’, 

sy’n codi i 41% o rieni plant 12-15 oed.  

Newyddion 

Dywed hanner y plant 12-15 oed fod ganddynt ddiddordeb yn y newyddion, 
sy’n codi i bron bob plentyn 12-15 oed pan grybwyllwyd amrywiaeth eang o 
gategorïau newyddion wrthynt 

Dywed hanner y plant 12-15 oed fod ganddynt ddiddordeb mewn 'darllen, gwylio, gwrando ar neu 

ddilyn y newyddion’, gyda bron i un ymhob deg â diddordeb mawr. Mae'r diddordeb mewn 

newyddion yn codi i bron y cyfan o blant 12-15 oed (96%) unwaith y gofynnir iddynt ddewis o restr o 

11 math o newyddion, gan gynnwys cerddoriaeth, enwogion, chwaraeon a phethau difrifol sy’n 

digwydd yn y Deyrnas Unedig. Newyddion cerddoriaeth oedd y math mwyaf poblogaidd o 

newyddion, newyddion am enwogion wedyn. Dywedodd 37 y cant fod ganddynt ddiddordeb mewn 

newyddion am bethau difrifol sy’n digwydd yn y DU, a dywedodd 28% fod ganddynt ddiddordeb 

mewn newyddion am bethau difrifol sy’n digwydd mewn gwledydd eraill.  

Y teledu yw’r ffynhonnell newyddion fwyaf poblogaidd ymysg plant 12-15 oed, wedyn y cyfryngau 

cymdeithasol, a ffrindiau neu’r teulu. Dywed bron i un ymhob pump eu bod yn darllen copïau papur 

o bapurau newydd i gael newyddion.  

Mae plant 12-15 oed yn fwy tebygol o feddwl bod adroddiadau newyddion ar 
y teledu yn wir o’i gymharu â newyddion ar y cyfryngau cymdeithasol 

Dywed tua hanner y plant 12-15 oed fod adroddiadau am newyddion ar y teledu, ar y radio ac oddi 

wrth ffrindiau a theulu yn wir y rhan fwyaf o'r amser, gydag oddeutu traean yn dweud bod yr 

adroddiadau yn wir weithiau. Ar gyfer newyddion ar y cyfryngau cymdeithasol, mae’r duedd hon fel 

arall; dywed oddeutu chwech ymhob deg fod adroddiadau newyddion o'r ffynhonnell hon yn wir 

weithiau, a dywed tri ymhob deg fod yr adroddiadau newyddion yn wir y rhan fwyaf o'r amser. 

Dywed deuddeg y cant fod adroddiadau newyddion ar y teledu bob amser yn wir, o’i gymharu â'r 2% 

sy’n dweud hyn am y cyfryngau cymdeithasol.   
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Mae bron i hanner y plant sy’n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i gael 
newyddion yn meddwl ei bod yn anodd dweud a ydy stori yn wir 

Dywed naw ymhob deg o blant 12-15 oed sy’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol fel ffynhonnell 

newyddion eu bod yn ystyried a ydy stori ar y cyfryngau cymdeithasol yn wir neu beidio; dywed bron 

i bedwar ymhob deg eu bod yn aml neu bob amser yn gwneud hyn. Ond, er bod bron i hanner yn 

dweud ei bod yn anodd dweud a ydy stori newyddion ar y cyfryngau cymdeithasol yn wir, mae gan y 

rhan fwyaf strategaethau i ganfod a yw stori yn wir. Y dull mwyaf poblogaidd o wneud hyn yw gweld 

a ydy'r stori yn ymddangos mewn man arall, dull a nodwyd gan bron hanner y rheini sy’n mynd ati i 

weld a ydy stori yn wir. Y dull arall yw edrych ar y sylwadau i weld beth mae pobl wedi’i ddweud am 

y stori. Mae’r brand newyddion hefyd yn bwysig; mae oddeutu chwarter y rheini sy’n gwneud 

gwiriadau yn edrych i weld a yw ffynhonnell y stori yn un y gellid dibynnu arni neu a ydynt wedi 

clywed am y sefydliad y tu ôl i’r stori.  

Mae dau ymhob pump o blant 12-15 oed wedi gweld newyddion ffug ar-lein 
neu ar y cyfryngau cymdeithasol 

Dywed bron i dri chwarter y plant 12-15 oed sy’n mynd ar-lein eu bod yn ymwybodol o’r cysyniad o 

newyddion ffug a dywed dau ymhob pump eu bod wedi gweld rhywbeth ar-lein neu ar y cyfryngau 

cymdeithasol a oedd, yn eu barn nhw, yn stori newyddion ffug.  

Cyfryngau cymdeithasol 

Mae plant 12-15 oed yn fwy tebygol nag yn 2016 o ddweud fod eu prif broffil 
ar y cyfryngau cymdeithasol ar Snapchat  

Mae gan chwarter y plant 8-11 oed a thri chwarter y plant 12-15 oed broffil ar un o’r cyfryngau 

cymdeithasol neu ar ap neu safle negeseua. Nid oes gan yr un plentyn 3-4 oed broffil a 3% o blant 5-

7 oed. Mae plant 12-15 oed sydd â phroffil yn llai tebygol nag y llynedd o ddweud mai Facebook yw 

eu prif broffil ar y cyfryngau cymdeithasol (40% v 52%) tra mae’r gyfran sy’n rhoi Snapchat fel eu prif 

broffil wedi dyblu i 32%.  

Yn yr ymchwil ansoddol, Snapchat oedd y llwyfan a oedd yn cael ei ddefnyddio fwyaf ymysg y plant 

ar y cyfryngau cymdeithasol, yn wahanol i'r llynedd, pan mai WhatsApp a Facebook Messenger oedd 

y mwyaf poblogaidd. Mae ‘Snapstreaks’, lle mae dau berson ar Snapchat yn anfon llun at ei gilydd 

bob diwrnod dros ddyddiau olynol, yn arbennig o boblogaidd, ac roedd llawer o’r plant yn cadw'r 

rhain i fynd hyd yn oed gyda phlant nad oeddynt yn ffrindiau â nhw. 

Mae un ymhob deg o blant 12-15 oed sy’n mynd ar-lein wedi ‘mynd yn fyw’ 

Mae tri chwarter y plant 12-15 oed sy’n mynd ar-lein wedi clywed am wasanaethau ffrydio byw (fel 

Facebook Live, YouTube Live ac Instagram Live). Mae un ymhob deg wedi rhannu fideos gan 

ddefnyddio gwasanaeth ffrydio byw ac mae traean heb rannu cynnwys ond wedi gwylio ffrydiau 

byw.  
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Dywed un ymhob wyth o blant 12-15 oed sydd â phroffil ar y cyfryngau 
cymdeithasol fod pwysau arnynt i edrych yn boblogaidd drwy'r amser 

Mae dros un ymhob deg o blant 12-15 oed sydd â phroffil ar y cyfryngau cymdeithasol (13%) yn 

cytuno bod dilynwyr a chael eich hoffi yn bwysicach iddynt na chadw’u postiadau, sylwadau neu 

luniau’n breifat. Mae’r un ganran yn teimlo bod pwysau i edrych yn boblogaidd ar y cyfryngau 

cymdeithasol ‘drwy'r amser’. 

Mae rhieni’n fwy tebygol o fod yn gwybod beth ydy’r isafswm oed ar gyfer 
Facebook nag ar gyfer Instagram, Snapchat neu WhatsApp 

Mae bron i ddau ymhob pump o rieni plant 5-15 oed (38%) y mae gan blentyn iddynt broffil ar 

Facebook neu Facebook Messenger yn gwybod mai 13 ydy’r isafswm oed gofynnol. Mae'r 

ymwybyddiaeth o’r isafswm oed yn is ymysg rhieni y mae plentyn iddynt yn defnyddio Instagram 

(21%), Snapchat (15%) neu WhatsApp (7%).  

Deall hysbysebu 

Mae plant 8-11 oed a 12-15 oed yn fwy tebygol o ddweud bod hysbysebion 
teledu yn dweud y gwir y rhan fwyaf o'r amser am yr hyn maent yn ei werthu 
nag y maent i ddweud hyn am hysbysebion ar-lein 

Plant 8-15 oed sy’n dweud eu bod yn gweld hysbysebion ar-lein neu ar y teledu sy’n fwyaf tebygol o 

ddweud bod y ddau fath o hysbysebu’n dweud y gwir ‘weithiau’ am yr hyn maent yn ei werthu. Mae 

llai yn dweud bod hysbysebion yn dweud y gwir am yr hyn maent yn ei werthu ‘y rhan fwyaf o’r 

amser’. Ond mae’r rheini sy’n gweld hysbysebion teledu yn fwy tebygol o ddweud hyn na'r rheini 

sy’n gweld hysbysebion ar-lein.   

Mae oddeutu chwech ymhob deg o blant 12-15 oed yn ymwybodol o 
hysbysebu personol a chynnyrch sy’n cael ei gymeradwyo gan flogwyr fideo 
(vloggers) 

Mae oddeutu chwech ymhob deg o blant 12-15 oed sy’n mynd ar-lein yn ymwybodol o hysbysebu 

personol, o ran eu bod yn gwybod y gallai pobl eraill weld hysbysebion ar-lein sy’n wahanol i'r rhai y 

maent hwy yn eu gweld. Nid yw hyn wedi newid ers 2016. Mae nifer tebyg yn gwybod y gallai 

blogwyr fideo fod yn cael eu talu i gymeradwyo cynnyrch y maent yn dweud pethau ffafriol amdano. 

Mae hyn hefyd yn debyg i llynedd. Ond, mae ymchwil ansoddol yn awgrymu bod plant efallai yn ei 

chael hi’n anodd adnabod yr hysbysebion hyn, yn enwedig ar y cyfryngau cymdeithasol lle maent 

efallai yn edrych yn debyg i fathau eraill o gynnwys. 

Mae mwy o blant 12-15 oed yn gwybod sut mae Google a YouTube yn cael eu 
hariannu na sut mae'r BBC yn cael ei ariannu 

Gofynnwyd i blant 12-15 oed sy’n defnyddio pob gwasanaeth sut mae Google, YouTube a'r BBC yn 

cael eu hariannu. Rhoddodd oddeutu hanner yr ateb cywir sef bod cwmnïau’n talu i hysbysebu ar 
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Google neu ar YouTube. Wrth holi am y BBC, mae chwarter y plant 12-15 oed yn rhoi’r ateb cywir, 

sef bod yr arian yn dod oddi wrth bawb sy’n defnyddio’r BBC. Dywed yr un canran ei fod yn dod oddi 

wrth gwmnïau sy’n hysbysebu ar y BBC. Dywed un ymhob pump fod yr arian yn dod oddi wrth y 

Llywodraeth neu gyngor.  

Ond, dim ond lleiafrif o blant 8-11 oed a 12-15 oed sy’n gallu adnabod 
hysbyseb ar Google 

Er bod hysbysebion yn cael eu dangos drwy flwch a'r gair ‘Ad’ ynddo, dim ond lleiafrif o blant 8-11 

oed (28%) a 12-15 oed (43%) sy’n defnyddio peiriannau chwilio sy’n gallu adnabod dolenni a noddir 

yn gywir ar Google fel dull hysbysebu. Mae hyn gyson â’r canfyddiadau yn 2016.  Mae canran lai o 

blant 8-15 oed yn deall mai dyma’r unig reswm am arddangos y canlyniadau (22% ar gyfer plant 8-11 

oed a 32% ar gyfer plant 12-15 oed).  

Mae chwarter y plant 8-15 oed yn credu y gellir ymddiried mewn gwefan os 
yw’n cael ei rhestru gan beiriant chwilio 

Mae mwyafrif y plant 8-11 oed (52%) a 12-15 oed (62%) sy’n defnyddio gwefannau peiriannau 

chwilio yn gwybod y gellir ymddiried mewn rhai o’r canlyniadau sy’n cael eu cyflwyno gan beiriannau 

chwilio ac na ellir ymddiried mewn eraill. Ond, mae chwarter y defnyddwyr 8-11 oed a 12-15 oed yn 

credu y gellir ymddiried mewn gwefan os yw’n cael ei rhestru gan beiriant chwilio.  

Profiadau negyddol/ymddygiad peryglus 

Mae bron yr holl blant 8-15 oed sy’n defnyddio’r rhyngrwyd wedi cael cyngor 
am sut i gadw’n ddiogel ar-lein 

Mae bron y cyfan o ddefnyddwyr rhyngrwyd 8-15 oed yn cofio cael gwybod am sut i ddefnyddio'r 

rhyngrwyd yn ddiogel, gyda'r cyngor hwn wedi dod yn fwyaf tebygol oddi wrth riant neu athro. Mae 

mwyafrif hefyd yn gwybod sut i gymryd mesurau technegol i gadw’u hunain yn ddiogel: mae bron i 

saith ymhob deg o blant 12-15 oed sy’n mynd ar-lein3 yn dweud eu bod yn gwybod sut i flocio 

negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol oddi wrth rywun nad ydynt am glywed oddi wrtho, ac mae 

oddeutu hanner wedi gwneud hyn; dywed bron i hanner eu bod yn gwybod sut i newid y gosodiadau 

fel bo llai o bobl yn gallu gweld eu proffil, gyda thraean wedi gwneud hyn.  

Dywed y rhan fwyaf o blant 8-15 oed y byddent yn dweud wrth rywun 
petaent yn gweld rhywbeth annymunol neu rywbeth i achosi pryder ar-lein 

Dywed 17 y cant o blant 8-11 oed a 29% o blant 12-15 oed sy’n mynd ar-lein eu bod wedi gweld 

rhywbeth ar-lein a oedd yn annymunol neu yn achosi pryder iddynt. Dywed pawb bron o’r plant 8-11 

                                                           

3 Mae’r rhan fwyaf o gwestiynau a ofynnwyd i blant am eu profiadau negyddol neu beryglus yn seiliedig ar y plant hynny a 
ddewisodd ateb y cwestiynau hyn. Er mwyn helpu i sicrhau bod atebion gwir yn cael eu rhoi i'r cwestiynau hyn a all fod yn 
sensitif, gofynnwyd i'r plant ateb y cwestiynau hyn yn annibynnol, Ond cawsant hefyd y dewis i beidio ag ateb y cwestiynau 
hyn os nad oeddynt yn teimlo’n gyfforddus yn gwneud hynny. At ei gilydd, dewisodd 87% o blant 8-11 oed a 91% o blant 
12-15 oed gwblhau’r adran.  
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oed (95%) a naw ymhob deg o blant 12-15 oed (90%) y byddent yn dweud wrth rywun petaent yn 

gweld y math hwn o gynnwys, ac mae’n fwyaf tebygol mai wrth aelod o’r teulu y byddent yn dweud. 

Nid yw hyn wedi newid ers llynedd ar gyfer plant 8-11 oed ond yn llai tebygol ar gyfer plant 12-15 

oed (90% o’i gymharu â 94%) 

Mae un ymhob wyth o blant 12-15 oed sydd wedi gweld rhywbeth 
annymunol neu sy’n achosi pryder ar-lein wedi riportio’r peth 

Mae tri chwarter y plant 12-15 oed sy’n mynd ar-lein yn ymwybodol o swyddogaethau 'riportio’ ar-

lein ac mae 12% o'r rheini sydd wedi gweld rhywbeth a oedd yn eu barn nhw yn annymunol neu’n 

achosi pryder wedi rhoi gwybod am y peth. Mae hyn gyson â'r ymchwil ansoddol, a ganfu fod y rhan 

fwyaf o'r plant yn ymwybodol o'r swyddogaethau riportio a sut i fynd atynt. Ond roeddynt yn fwy 

tebygol o anwybyddu digwyddiad, neu ei herio’n uniongyrchol ar-lein. 

Mae canran y plant 12-15 oed sy’n dweud iddynt weld cynnwys atgas ar-lein 
wedi codi ers 2016 

Mae dros ddau ymhob pump o blant 12-15 oed sy’n mynd ar-lein (45%) yn dweud eu bod, yn ystod y 

12 mis diwethaf, wedi gweld ‘rhywbeth atgas ar y rhyngrwyd wedi’i gyfeirio at grŵp penodol o bobl 

ar sail, er enghraifft, eu rhywedd, crefydd, anabledd, rhywioldeb neu hunaniaeth o ran rhywedd’, 

cynnydd ers 2016.  Bu i draean y plant 12-15 oed a welodd y math hwn o gynnwys weithredu mewn 

rhyw fodd mewn ymateb; yr ymateb mwyaf cyffredin oedd rhoi gwybod i’r wefan, ac wedyn rhoi 

sylwadau arno i ddweud eu bod yn teimlo nad oedd yn iawn. Dywedodd tri ymhob pump eu bod yn 

ei anwybyddu. Cytuna dros saith ymhob deg o blant 12-15 oed y dylid cael rheolau am yr hyn y gellir 

ei ddweud ar-lein fel na all pobl ddweud pethau cas am bobl eraill. 

Dywed un ymhob deg o blant 12-15 oed eu bod wedi gweld rhywbeth o natur 
rywiol ar-lein neu ar eu ffôn symudol a wnaeth iddynt deimlo’n 
anghyfforddus  

Dywed chwarter y plant 12-15 oed bod rhywun wedi cysylltu â nhw ar-lein nad ydynt yn ei adnabod. 

Dywed un ymhob deg eu bod wedi gweld rhywbeth o natur rywiol a oedd yn gwneud iddynt 

deimlo’n anghyfforddus, naill ar-lein neu ar eu ffôn symudol.  

Dywed canran fach o blant 8-11 oed a 12-15 oed eu bod wedi cael eu bwlio, 
naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb 

Dywed un ymhob pump o blant 12-15 oed eu bod wedi cael eu bwlio; mae’r un mor debygol o fod yn 

fwlio wyneb yn wyneb neu ar y cyfryngau cymdeithasol (12% i'r ddau), yn cael ei ddilyn gan fwlio 

drwy apiau negeseua neu negeseuon testun (5%). Dywed canran lai o blant 8-11 oed eu bod wedi 

cael eu bwlio, gyda hyn yn fwy tebygol o fod yn fwlio wyneb yn wyneb yn hytrach nag ar y cyfryngau 

cymdeithasol. 



Plant a rhieni: agweddau a defnydd o gyfryngau  

 

 

19 

 

Pryderon rhieni a chyfryngu 

Mae rhieni yn fwy tebygol nag yn 2016 o bryderu am yr amser y mae eu plant 
yn ei dreulio, a’r cynnwys y maent yn ei wylio, ar y teledu 

Mae pryderon am y cynnwys ar y teledu a'r amser y mae eu plant yn ei dreulio yn gwylio'r teledu 

gartref wedi codi ers 2016, gydag oddeutu un ymhob pump o rieni plant 3-4 oed a thraean o rieni 

plant 5-15 oed yn dweud bob ganddynt bryderon am y ddau beth. Gwelwyd cynnydd hefyd yng 

nghanran y rhieni sy’n dweud eu bod yn bryderus iawn am yr hyn y mae eu plentyn wedi’i weld ar y 

teledu cyn y trothwy , 6% ar gyfer plant 3-4 oed a 9% ar gyfer plant 5-15 oed, er bod y rhan fwyaf yn 

dal i ddweud nad ydynt yn pryderu. 

Mae mwyafrif y rhieni yn cytuno bod manteision y rhyngrwyd yn fwy na’r 
anfanteision, er bod hyn yn is nag yn 2016 

Mae mwyafrif y rhieni y mae eu plant yn mynd ar-lein yn parhau i gytuno eu bod yn ymddiried yn eu 

plentyn i ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel, ac yn teimlo eu bod yn gwybod digon i helpu’u plant i 

reoli risgiau ar-lein. Maent hefyd yn fwy tebygol o gytuno nag anghytuno bod manteision y 

rhyngrwyd yn fwy na’r risgiau. Ond mae llai o rieni plant 3-4 oed a 5-15 oed nag yn 2016 yn cytuno â 

hyn.  

Mae rhieni plant 5-15 oed yn fwy tebygol nag yn 2016 o bryderu am risgiau 
ar-lein 

Mae rhieni yn fwyaf tebygol o ddweud eu bod yn pryderu am ‘gwmnïau’n casglu gwybodaeth am yr 

hyn y mae eu plant yn ei wneud ar-lein'; gyda bron i hanner yn dweud eu bod yn bryderus am hyn. 

Nid yw hyn wedi newid ers llynedd. Ond, mae cynnydd wedi bod mewn mathau eraill o bryderon: 

mae rhieni plant 5-15 oed yn fwy tebygol o bryderu am seiberfwlio; rhoi manylion i bobl amhriodol; 

yr amser sy’n cael ei dreulio ar-lein; gweld cynnwys sy’n eu hannog i niweidio’u hunain; eu plentyn 

yn gwneud drwg i'w enw da; cynnwys ar-lein; a’r posibilrwydd y bydd eu plentyn yn cael ei 

radicaleiddio ar-lein.  

Mae rhieni’n fwy tebygol nag yn 2016 o bryderu am ffonau symudol a 
chwarae gemau 

Mae dau ymhob pump o rieni plant 12-15 oed yn pryderu y bydd eu plentyn yn cael ei fwlio drwy ei 

ffôn, neu faint o amser mae’n ei dreulio ar ei ffôn, gydag oddeutu tri ymhob deg yn pryderu ynghylch 

pwy mae eu plentyn mewn cysylltiad ag ef ar ei ffôn symudol.  Mae pob un o’r rhain wedi cynyddu 

ers 2016. Mynegodd rhieni plant 8-11 oed bryderon hefyd am yr uchod, er bod y ganran yn is. 

Hefyd, mae pryderon rhieni plant 5-15 oed yn uwch nag yn 2016 am yr amser sy’n cael ei dreulio’n 

chwarae gemau, y pwysau sydd arnynt i brynu pethau fel rhan o’r gemau, cynnwys y gemau, gyda 

phwy y mae eu plentyn yn chwarae gemau ar-lein, faint o hysbysebu sydd mewn gemau, a’r 

posibilrwydd y bydd eu plentyn yn cael ei fwlio gan chwaraewr arall. 


