
Wpływ snu na funkcjonowanie ucznia w szkole 

W kontekście funkcjonowania społecznego, emocjonalnego oraz poznawczego uczniów w 

środowisku szkolnym istotną rolę odgrywa sen. Matthew Walker, profesor neuronauk oraz 

psycholog poświęcił w książce „Dlaczego śpimy” odrębny podrozdział „Sen i edukacja”. 

Badacz koncentruje się wokół zagadnień: długości snu, wczesnych pobudek oraz destruktorów, 

które wpływają na funkcjonowanie dzieci w szkole. Według badacza system edukacyjny 

(dokładniej – wczesne godziny rozpoczęcia zajęć) nie sprzyjają zdrowiu psychicznemu i 

fizycznemu dzieci i nastolatków. Walker (2017, s. 349) podkreśla, że, „stan trwałego niedoboru 

snu, wymuszony przez wczesne godziny rozpoczęcia lekcji, jest niepokojący zwłaszcza 

dlatego, że w wieku nastoletnim najłatwiej zapadamy na chroniczne zaburzenia psychiczne w 

rodzaju depresji, stanów lękowych, schizofrenii i skłonności samobójczych”.  Terman (2013) 

uważa, że długość snu dzieci jest związane z wyższym poziomem intelektualnym. Z tego 

względu zajęcia szkolne powinny rozpoczynać się w rozsądnym czasie.  

Walker (2017) przywołuje wiele badań, które potwierdzają hipotezę, że sen przynosi 

korzyści edukacyjne. W jednym z badaniu skupiono się na setkach par bliźniąt jednojajowych. 

Badaczy interesowało, które dziecko śpi dłużej od drugiego i jakie ma to konsekwencje w 

funkcjonowaniu szkolnym. Po wielu dekadach udowodniono, że dzieci, które spały dłużej 

osiągały lepsze rezultaty edukacyjne oraz miały wyższy poziom zdolności intelektualnych. W 

testach czytania i rozumienia osiągały znacznie lepsze rezultaty od swojego rodzeństwa. 

Odnosząc się do rozpoczynania zajęć w późniejszych godzinach zaobserwowano mniejszą 

absencję na lekcjach oraz ograniczone problemy w kontekście trudnego zachowania. Walker 

(2017) porusza w swojej książce ważne zjawisko zwane „oknem zagrożenia”, które występuję 

między godziną 15 a 18. Jest to czas, kiedy dziecko znajduje się już w domu a jego rodzice 

często jeszcze pracują lub wracają z pracy. Późniejszy czas rozpoczęcia lekcji sprawia, że 

dzieci, które mogłyby zachowywać się w sposób niepożądanych (powiązany z substancjami 

uzależniającymi) w trakcie nieobecności rodziców są dzięki temu pod ich kontrolą.  

W sferze emocjonalno-społecznej dzieci cierpiące na niedobór snu mają trudności by 

zachowywać się w sposób akceptowalny społecznie. Tolerancja, szacunek oraz pogodne 

nastawienie wobec innych będzie niezwykle utrudnione w takiej sytuacji. Wiele ze szkolnych 

dzieci ma zdiagnozowany zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Gdyby lekarz nie 

dowiedział się, że dziecko śpi bardzo krótko a otrzymał w zamian informacje o objawach 

dotyczących problemów z nauką oraz koncentracją, niestabilnością psychiczną oraz 

trudnościami behawioralnymi postawił by prawdopodobnie diagnozę dotycząca ADHD. Jest to 



ciekawy wątek, który pokazuje jak niedobory snu mogą dawać podobne lub jednakowe objawy 

w przypadku innych zaburzeń (Walker, 2017).  
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