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Abstrakt  

Artykuł przedstawienia wyniki badania ankietowego dotyczącego opinii studentek pedagogiki 

wczesnej edukacji na temat Wikipedii. Autorski kwestionariusz ankiety wypełniło 176 

respondentek. Badanie przeprowadzono na przełomie maja i czerwca 2018 r. Na 

podstawie wyników badania można wnioskować, że studentki mają umiarkowane zaufanie do 

informacji pochodzących z Wikipedii, chociaż dostrzegają jej pozytywne aspekty.  

Słowa kluczowe: Wikipedia, opinie na temat Wikipedii, studenci pedagogiki. 

 

Abstract 

The article presents the results of a questionnaire survey concerning the early childhood 

education female students' opinions on Wikipedia. The original questionnaire was completed 

by 176 respondents. The survey was conducted at the turn of May and June 2018. Based on 

the results of the study, it can be concluded that students have moderate trust in information 

from Wikipedia, although they perceive positive aspects of Wikipedia. 

Keywords: Wikipedia, opinions on Wikipedia, pedagogy students. 

 

 

1 WPROWADZENIE 

Opinie na temat Wikipedii warto badać z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, 

Wikipedia jest jednym z podstawowych źródeł wiedzy i informacji. W związku z tym 

wywiera ona duży wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Dlatego warto wiedzieć 

na ile krytycznie i refleksyjnie jej użytkownicy traktują informacje z niej pochodzące, tym 

bardziej, że nie jest ona tworzona przez ekspertów, lecz przez anonimowych internautów. Po 

drugie, Wikipedia jest powszechnie wykorzystywana przez uczniów i studentów jako pomoc 

w nauce w szkole i na studiach. Z badań własnych przeprowadzonych w 2015 r. wynika, że 

99,5% badanych studentów korzystało z Wikipedii przynajmniej sporadycznie (Atroszko, 

2015). Podobny jest również odsetek uczniów szkół ponadgimanzjalnych korzystających z tej 

internetowej encyklopedii (Kwiatkowska, Dąbrowski, 2012). Wikipedia jest więc jednym z 

najważniejszych, najpowszechniej wykorzystywanych zasobów edukacyjnych. W oparciu o 

Wikipedię młodzi ludzie budują – w mniejszym lub większym stopniu - swój obraz świata. 

Biorąc pod uwagę jak popularna jest Wikipedia w Polsce i jaki wywiera ona wpływ na 

edukację, dziwić może niemal całkowity brak zainteresowania środowiska pedagogów 

akademickich i innych badaczy edukacji tematem Wikipedii.  

 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badania ankietowego dotyczącego 

opinii na temat Wikipedii przeprowadzonego na próbie 176 studentek pedagogiki wczesnej 

edukacji. Niniejsze badanie jest kontynuacją i rozwinięciem badania przeprowadzonego w 

2015 r., którego wyniki zostały przedstawione w dwóch publikacjach (Atroszko, 2015; 

Atroszko, Bereznowski, Wróbel i Atroszko, 2016). W poprzednim badaniu udział wzięli 
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studenci różnych kierunków uczący się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Gdańskiego. Natomiast w badaniu przeprowadzonym na przełomie maja i czerwca 2018 r. 

udział wzięły wyłącznie studentki pedagogiki wczesnej edukacji tego samego wydziału. Ten 

specyficzny dobór próby wynikał z chęci poznania opinii na temat Wikipedii osób, które 

przygotowują się do pełnienia roli zawodowej nauczyciela i wychowawcy młodszych dzieci. 

Osoby te w niedalekiej przyszłości będą stanowiły kadry szkół podstawowych. Stosunek tych 

osób do korzystania z nowych mediów i czerpania wiedzy z Internetu będzie miał wpływ na 

praktyki szkolne w tym zakresie. Współcześni nauczyciele bardzo sceptycznie odnoszą się do 

Wikipedii i wiedzy z niej pochodzącej, jednakże warto podkreślić, że Wikipedia jest 

dynamicznie rozwijającym się projektem. W szybkim tempie zwiększa się zarówno ilość 

artykułów polskojęzycznej wersji Wikipedii, jak i jakość tych artykułów. Szczegółowe 

badanie na temat rozwoju treści Wikipedii prowadzili Żurek i Skolik (2009). W związku 

z tym można się spodziewać, że opinie na temat Wikipedii będą się zmieniać i że z czasem 

zmienią się też praktyki szkolne związane z korzystaniem z Wikipedii. 

 

2 METODY 

2.1 Uczestniczki badania 

Płeć. W badaniu wzięło udział (poprzez wypełnienie kwestionariusza ankiety) 176 kobiet, 

studentek kierunku pedagogika wczesnej edukacji. Wszystkie respondentki studiowały na 

Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Brak mężczyzn w badaniu wynika 

z niemal całkowitego sfeminizowania kierunku pedagogika wczesnej edukacji. Mężczyźni na 

tym kierunku stanowią mniej niż 1% ogółu studentów. Wiek. Średnia arytmetyczna wieku 

respondentek wyniosła 21,6  lat (SD = 2,85), zaś mediana 21 lat. Najmłodsza osoba miała 19 

lat, zaś najstarsza osoba miała 43 lata. Tryb studiów. 119 respondentek (67,6% ogółu) 

studiowało w trybie stacjonarnym, zaś 57 (32,4%) studiowało w trybie niestacjonarnym. Rok 

studiów. Wszystkie uczestniczki badania były studentkami studiów licencjackich, z czego  

148 studentek (84,1%) studiowało na drugim roku, natomiast pozostałe 28 studentek (15,9%) 

studiowało na trzecim roku. Specjalność. Uczestniczki badania studiowały na następujących 

specjalnościach w ramach kierunku pedagogika wczesnej edukacji: 115 osób (65,3%) na 

specjalności wczesna edukacja z terapią pedagogiczną, 38 osób (21,6%) na specjalności 

wczesna edukacja z logopedią, zaś 23 osoby (13,1%) na specjalności wczesna edukacja z 

językiem angielskim. Status zawodowy. Blisko dwie trzecie ankietowanych kobiet pracowało 

zawodowo, z czego 63 respondentki (36,6%) pracowały, ale w zawodzie niezgodnym z 

kierunkiem studiów, natomiast 48 respondentek (27,9%) pracowało w zawodzie zgodnym z 

kierunkiem studiów. Pozostałe 61 respondentek (35,5%) nie pracowało zawodowo. Cztery 

osoby nie zaznaczyły w ankiecie statusu zawodowego. 

 

2.2 Narzędzie badawcze 

W ramach autorskiego kwestionariusza opinii o Wikipedii respondentki zostały poproszone o 

ustosunkowanie się do 12 stwierdzeń na temat Wikipedii, spośród których pięć 

reprezentowało negatywne opinie, zaś pozostałe siedem pozytywne opinie (tabela 1). 

Odnosząc się do tych stwierdzeń, respondentki miały do dyspozycji następujący format 

odpowiedzi: 1 - Zdecydowanie nie zgadzam się, 2 - Raczej nie zgadzam się, 3 - Trudno 

powiedzieć, 4 - Raczej zgadzam się, 5 - Zdecydowanie zgadzam się. 

 

2.3 Procedura 

Zastosowano dobór celowy respondentek do badania. Badanie przeprowadzono w dniach od 

22 maja do 2 czerwca 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Respondentki wypełniły kwestionariusze ankiet w trakcie zajęć. Udział w badaniu był 
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dobrowolny. Ankieta była anonimowa. Respondentki nie otrzymały żadnych nagród 

finansowych ani pozafinansowych za udział w badaniu. 

 

3 WYNIKI 

Niemal wszystkie uczestniczki badania (98,3% respondentek) korzystają z Wikipedii. Dwie 

osoby korzystają z Wikipedii codziennie (1,1%), 42 osoby kilka razy w tygodniu (24,0%), 24 

osoby (13,7%) raz w tygodniu, 104 osoby (59,4% badanych) rzadziej niż raz w tygodniu, zaś 

trzy osoby (1,7%) nigdy nie korzystają z Wikipedii. Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na 

to pytanie (wykres 1).   

 

Wykres 1: Rozkład odpowiedzi respondentek na pytanie „Jak często przeglądasz lub czytasz 

hasła zamieszczone w Wikipedii?” 

 

Ze stwierdzeniem Wikipedia jest czymś wartościowym, potrzebnym zgodziło się 113 osób (72  

osoby odpowiedziały Raczej zgadzam się, a 41 osób Zdecydowanie zgadzam się). 14 osób nie 

zgodziło się z powyższym stwierdzeniem (12 osób zaznaczyło Raczej nie zgadzam się, zaś 

dwie osoby Zdecydowanie nie zgadzam się). 48 osób nie miało jednoznacznego zdania w tej 

kwestii (zaznaczyły odpowiedź Trudno powiedzieć). Jedna osoba nie zaznaczyła żadnej 

odpowiedzi (wykres 2). 

 

Wykres 2: Rozkład odpowiedzi respondentek świadczących o tym, na ile zgadzają się one 

bądź nie zgadzają ze stwierdzeniem „Wikipedia jest czymś wartościowym, potrzebnym” 

 

Ponad 8 na 10 badanych kobiet (151 osób) zgodziło się ze stwierdzeniem Encyklopedie 

powinny być tworzone wyłącznie przez ekspertów. 44 osoby zaznaczyły odpowiedź Raczej 

zgadzam się, zaś 107 osób Zdecydowanie zgadzam się. Mniej niż 1 na 10 respondentek 

(siedem osób) nie zgodziła się z tą opinią. Trzy osoby zaznaczyły Raczej nie zgadzam się, zaś 

cztery osoby Zdecydowanie nie zgadzam się. Odpowiedź Trudno powiedzieć zaznaczyło 18 

osób (wykres 3). 

 

1% 

24% 

14% 59% 

2% 

Jak często przeglądasz lub czytasz hasła zamieszczone w Wikipedii? 

(N=175) 

Codziennie 

Kilka razy w tygodniu 

Raz w tygodniu 

Rzadziej niż raz w tygodniu 

Nigdy 

1% 7% 

28% 

41% 

23% 

Wikipedia jest czymś wartościowym, potrzebnym  

(N=175) 

Zdecydowanie nie zgadzam się 
Raczej nie zgadzam się 
Trudno powiedzieć 
Raczej zgadzam się 
Zdecydowanie zgadzam się 
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Wykres 3: Rozkład odpowiedzi respondentek świadczących o tym, na ile zgadzają się one 

bądź nie zgadzają ze stwierdzeniem „Encyklopedie powinny być tworzone wyłącznie przez 

ekspertów” 

 

Ponad 8 na 10 badanych osób (147 osób) zgodziło się ze stwierdzeniem Wikipedia zwiększa 

dostęp ludzi do wiedzy i informacji, z czego 77 osób zaznaczyło odpowiedź Raczej zgadzam 

się, zaś 70 osób Zdecydowanie zgadzam się. Z powyższą opinią nie zgodziło się pięć osób, z 

czego cztery osoby zaznaczyły odpowiedź Raczej nie zgadzam się, zaś jedna osoba 

zaznaczyła Zdecydowanie nie zgadzam się). 24 osoby zaznaczyły odpowiedź Trudno 

powiedzieć (wykres 4).  

 

Wykres 4: Rozkład odpowiedzi respondentek świadczących o tym, na ile zgadzają się one 

bądź nie zgadzają ze stwierdzeniem „Wikipedia zwiększa dostęp ludzi do wiedzy i informacji” 

 

Ze stwierdzeniem W Wikipedii znajduje się wiele błędnych informacji zgodziła się ponad 

połowa respondentek (90 osób). 51 studentek zaznaczyło odpowiedź  Raczej zgadzam się, a 

39 kobiet Zdecydowanie zgadzam się. Z opinią tą nie zgodziło się osiem osób, które 

zaznaczyły w ankiecie opcję Raczej nie zgadzam się. 77 osób zaznaczyło odpowiedź Trudno 

powiedzieć. Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi (wykres 5). 

 

Wykres 5: Rozkład odpowiedzi respondentek świadczących o tym, na ile zgadzają się one 

bądź nie zgadzają ze stwierdzeniem „W Wikipedii znajduje się wiele błędnych informacji” 

 

2% 2% 10% 

25% 
61% 

Encyklopedie powinny być tworzone wyłącznie przez ekspertów 

(N=176) 

Zdecydowanie nie zgadzam się 

Raczej nie zgadzam się 

Trudno powiedzieć 

Raczej zgadzam się 

Zdecydowaniezgadzam się 

0% 2% 

14% 

44% 

40% 

Wikipedia zwiększa dostęp ludzi do wiedzy i informacji 

(N=176) 

Zdecydowanie nie zgadzam się 

Raczej nie zgadzam się 

Trudno powiedzieć 

Raczej zgadzam się 

Zdecydowanie zgadzam się 

5% 

44% 
29% 

22% 

W Wikipedii znajduje się wiele błędnych informacji 

(N=175)  

Zdecydowanie nie zgadzam się 
Raczej nie zgadzam się 
Trudno powiedzieć 
Raczej zgadzam się 
Zdecydowanie zgadzam się 

- 1207 -



Mniej niż połowa respondentek (74 osoby) uznała, że Treści zawarte w Wikipedii w 

większości są wiarygodne. 70 badanych kobiet zaznaczyło odpowiedź Raczej zgadzam się, 

natomiast cztery osoby zaznaczyły opcję Zdecydowanie zgadzam się. Ze stwierdzeniem tym 

nie zgodziło się 25 osób, z czego 22 osoby zaznaczyło Raczej nie zgadzam się, zaś trzy osoby 

Zdecydowanie nie zgadzam się. 77 osób nie miało jednoznacznej opinii (odpowiedzi Trudno 

powiedzieć) (wykres 6).  

 

Wykres 6: Rozkład odpowiedzi respondentek świadczących o tym, na ile zgadzają się one 

bądź nie zgadzają ze stwierdzeniem „Treści zawarte w Wikipedii w większości są 

wiarygodne” 

 

Co trzecia respondentka zgodziła się ze stwierdzeniem Informacje zawarte w Wikipedii są na 

bieżąco aktualizowane. 52 osoby zaznaczyły odpowiedź Raczej zgadzam się, zaś sześć osób 

Zdecydowanie zgadzam się. Z wyżej wymienionym stwierdzeniem nie zgodziło się 19 osób, 

spośród których 17 zaznaczyło Raczej nie zgadzam się, zaś dwie osoby Zdecydowanie nie 

zgadzam się. Ponad połowa badanych osób (96 osób) zaznaczyła odpowiedź Trudno 

powiedzieć. Trzy osoby nie udzieliły odpowiedzi (wykres 7).  

 

Wykres 7: Rozkład odpowiedzi respondentek świadczących o tym, na ile zgadzają się one 

bądź nie zgadzają ze stwierdzeniem „Informacje zawarte w Wikipedii są na bieżąco 

aktualizowane” 

 

Blisko trzy czwarte badanych osób (129 osób) zgodziło się ze stwierdzeniem Wikipedia jest 

użyteczną pomocą dydaktyczną dla uczniów i studentów. 90 osób zaznaczyło Raczej zgadzam 

się, zaś 39 osób zaznaczyło Zdecydowanie zgadzam się. Przeciwnego zdania były 22 osoby, 

spośród których 18 osób zaznaczyło Raczej nie zgadzam się, zaś cztery osoby Zdecydowanie 

nie zgadzam się. Odpowiedź Trudno powiedzieć zaznaczyło 25 osób (wykres 8). 
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2% 

Treści zawarte w Wikipedii w większości są wiarygodne 

(N=176) 

Zdecydowanie nie zgadzam się 
Raczej nie zgadzam się 
Trudno powiedzieć 
Raczej zgadzam się 
Zdecydowanie zgadzam się 

0,5% 10% 
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3% 

Informacje zawarte w Wikipedii są na bieżąco aktualizowane 

(N=173) 

Zdecydowanie nie zgadzam się 
Raczej nie zgadzam się 
Trudno powiedzieć 
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Zdecydowanie zgadzam się 
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Wykres 8: Rozkład odpowiedzi respondentek świadczących o tym, na ile zgadzają się one 

bądź nie zgadzają ze stwierdzeniem „Wikipedia jest użyteczną pomocą dydaktyczną dla 

uczniów i studentów” 

 

Ze stwierdzeniem Informacje przedstawiane są w Wikipedii w sposób stronniczy, hasła 

wyrażają opinie określonych redaktorów zgodziły się 34 osoby, z czego 30 osób zaznaczyło 

Raczej zgadzam się, a cztery osoby Zdecydowanie zgadzam się. Z opinią tą nie zgodziło się 

41 osób, spośród których 33 osoby zaznaczyły Raczej nie zgadzam się, a osiem osób 

Zdecydowanie nie zgadzam się. Ponad połowa badanych osób (101 osób) nie miała 

jednoznacznej opinii w tym temacie (odpowiedzi Trudno powiedzieć) (wykres 9).  

 

Wykres 1: Rozkład odpowiedzi respondentek świadczących o tym, na ile zgadzają się one 

bądź nie zgadzają ze stwierdzeniem „Informacje przedstawiane są w Wikipedii w sposób 

stronniczy, hasła wyrażają opinie określonych redaktorów” 

 

Blisko co dwudziesta badana kobieta (dziesięć osób) zgodziła się ze stwierdzeniem 

Korzystanie z Wikipedii wywiera szkodliwy wpływ na uczniów i studentów. Siedem 

respondentek zaznaczyło odpowiedź Raczej zgadzam się, zaś trzy osoby Zdecydowanie 

zgadzam się. Ponad połowa badanych osób (110 osób) nie zgodziła się z tą opinią. 80 osób 

zaznaczyło Raczej nie zgadzam się, a 30 osób Zdecydowanie nie zgadzam się. Blisko co 

trzecia respondentka (56 osób) zaznaczyła odpowiedź Trudno powiedzieć (wykres 10). 
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wyrażają opinie określonych redaktorów 

(N=176) 

Zdecydowanie nie zgadzam się 

Raczej nie zgadzam się 

Trudno powiedzieć 

Raczej zgadzam się 

Zdecydowanie zgadzam się 

- 1209 -



Wykres 2: Rozkład odpowiedzi respondentek świadczących o tym, na ile zgadzają się one 

bądź nie zgadzają ze stwierdzeniem „Korzystanie z Wikipedii wywiera szkodliwy wpływ na 

uczniów i studentów” 

 

Ze stwierdzeniem Przez Wikipedię jest więcej plagiatów w szkole i na uczelni zgodziło się 

mniej niż połowa badanych osób (81 osób), z czego 62 osoby zaznaczyły Raczej zgadzam się, 

a 19 osób zaznaczyło Zdecydowanie zgadzam się. Z opinią tą nie zgodziły się 33 osoby, 

spośród których 22 zaznaczyły Raczej nie zgadzam się, a 11 osób Zdecydowanie nie zgadzam 

się. 62 osoby nie miały jednoznacznej opinii (odpowiedź Trudno powiedzieć) (wykres 11). 

 

Wykres 11: Rozkład odpowiedzi respondentek świadczących o tym, na ile zgadzają się one 

bądź nie zgadzają ze stwierdzeniem „Przez Wikipedię jest więcej plagiatów w szkole i na 

uczelni” 

 

Niemal 7 na 10 badanych osób (118 osób) zgodziło się ze stwierdzeniem Dzięki Wikipedii 

młodzież może poszerzyć swoje horyzonty i zdobyć nową wiedzę. 93 odpowiedziały Raczej 

zgadzam się, zaś 25 osób zaznaczyło odpowiedź Zdecydowanie zgadzam się. Z opinią tą nie 

zgodziło się mniej niż co dziesiąta badana osoba (13 osób). 12 osób odpowiedziało Raczej nie 

zgadzam się, jedna osoba zaznaczyła Zdecydowanie nie zgadzam się. Co czwarta badana 

osoba (45 osób) nie miała jednoznacznej opinii w tej kwestii (odpowiedź Trudno powiedzieć) 

(wykres 12). 
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Wykres 3: Rozkład odpowiedzi respondentek świadczących o tym, na ile zgadzają się one 

bądź nie zgadzają ze stwierdzeniem „Dzięki Wikipedii młodzież może poszerzyć swoje 

horyzonty i zdobyć nową wiedzę” 

 

Ze stwierdzeniem W Wikipedii można znaleźć informacje niedostępne w innych źródłach 

zgodziło się 56 osób. 44 osoby odpowiedziały Raczej zgadzam się, a 12 osób zaznaczyło w 

ankiecie odpowiedź Zdecydowanie zgadzam się. Z opinią tą nie zgodziły się 64 osoby, 

spośród których 39 zaznaczyło odpowiedź Raczej nie zgadzam się, zaś 25 odpowiedziało 

Zdecydowanie nie zgadzam się. Blisko co trzecia ankietowana osoba (56 osób) zaznaczyła 

odpowiedź Trudno powiedzieć (wykres 13). 

 

Wykres 4: Rozkład odpowiedzi respondentek świadczących o tym, na ile zgadzają się one 

bądź nie zgadzają ze stwierdzeniem „W Wikipedii można znaleźć informacji niedostępne w 

innych źródłach” 

 

Aby przekonać się o tym, na ile respondentki mają zaufanie do informacji pochodzących z 

Wikipedii, zadano im w ankiecie następujące pytanie: W jakim stopniu godne zaufania są - 

Twoim zdaniem – informacje pochodzące z poniższych źródeł? Badane osoby miały ocenić 

wiarygodność informacji pochodzących z telewizji, radia, prasy, encyklopedii PWN oraz 

Wikipedii. Badane osoby zostały poproszone o to, by zaznaczyły swoją odpowiedź na skali 

od 1 do 10, gdzie: 1 – w ogóle nie są godne zaufania, 10 – są w pełni godne zaufania.  

 

Respondentki uznały encyklopedię PWN najbardziej wiarygodnym źródłem informacji 

(średnia arytmetyczna wyniosła 8,69 w skali od 1 do 10). Na drugim miejscu znalazła się 

Wikipedia (średnia arytmetyczna 5,77), na trzecim miejscu radio (5,19), prasa (4,94), zaś na 

ostatnim miejscu znalazła się telewizja (średnia arytmetyczna 4,48). Brak danych zanotowano 

tylko w przypadku pytania o zaufanie do prasy (jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi) 

(wykres 14).  
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Wykres 14: Średnie arytmetyczne odpowiedzi respondentek na pytanie „W jakim stopniu 

godne zaufania są - Twoim zdaniem – informacje pochodzące z poniższych źródeł?” 

 

Najmniej zróżnicowane odpowiedzi wystąpiły w przypadku pytania o zaufanie do 

encyklopedii PWN (SD = 1,56), natomiast najbardziej zróżnicowane odpowiedzi dotyczyły 

zaufania do telewizji (SD = 1,97). Wyniki te można interpretować w ten sposób, że studentki 

są najbliższe konsensusowi w kwestii oceny wiarygodności encyklopedii PWN (którą niemal 

wszyscy uznają za wiarygodne źródło informacji), natomiast największe kontrowersje budzi 

ocena wiarygodności telewizji.  

 

4 PODSUMOWANIE 

Wyniki badania potwierdziły, że Wikipedia jest powszechnie używana przez studentów. Do 

korzystania z Wikipedii przyznało się 98,3% respondentek, w tym 38,9% badanych studentek 

korzysta z Wikipedii co najmniej raz w tygodniu. Na podstawie wyników badania można 

wnioskować, że studentki mają umiarkowane zaufanie do informacji pochodzących 

z Wikipedii, niemniej dostrzegają one pozytywne aspekty korzystania z tej internetowej 

encyklopedii.  

W opiniach studentek na temat Wikipedii można dostrzec niekonsekwencję czy wręcz pewne 

sprzeczności. Przykładowo, studentki w większości (64,6%) są przekonane o tym, że 

Wikipedia jest czymś wartościowym i potrzebnym. Z drugiej strony aż 85,8% studentek 

uważa, że encyklopedie powinny być tworzone wyłącznie przez ekspertów, a więc de facto 

negują one sens samej idei wolnej encyklopedii. 83,5% studentek uważa, że Wikipedia 

zwiększa dostęp ludzi do wiedzy i informacji, ale mniej niż połowa badanych (42%) uważa, 

że treści zawarte w Wikipedii w większości są wiarygodne. Z Wikipedii korzysta ponad 98% 

badanych osób, ale 8% nie uważa wcale Wikipedii za coś wartościowego czy potrzebnego, a 

więc osoby, które uważają Wikipedię za bezwartościową również z niej korzystają.  

Wyniki ankiety skłaniają do postawienia kolejnych pytań. Dlaczego osoby, które mają 

negatywną opinię o Wikipedii, mimo wszystko korzystają z niej? Dlaczego osoby, które 

uważają, że encyklopedie powinny być tworzone wyłącznie przez ekspertów, mimo wszystko 

korzystają z encyklopedii tworzonej przez anonimowych internautów? Być może te 

sprzeczności wynikają z tego, że respondenci nie postrzegają Wikipedii faktycznie jako 

encyklopedii (jak chcieliby sami wikipedyści), ale raczej jako łatwo dostępne źródło wiedzy, 

wiedzy może nie do końca wiarygodnej i pewnej, jednak – pomimo tego – wiedzy 

potencjalnie użytecznej. O tym, że kategoryzowanie Wikipedii jako encyklopedii jest 

bezcelowe pisała Kopeć (2016, s. 65). Autorka ta zwróciła uwagę na to, że Wikpedia różni się 

tradycyjnej encyklopedii drukowanej w sposób zasadniczy, że pełni ona odmienne funkcje, 

nie tylko – jak w przypadku tradycyjnej encyklopedii - funkcję informacyjną.  
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Warto zauważyć, że znaczny odsetek odpowiedzi na poszczególne pozycje w kwestionariuszu 

ankiety stanowiły odpowiedzi Trudno powiedzieć. Świadczyć to może o tym, że studentki 

pedagogiki być może nigdy nie zastanawiały się nad kwestiami o które były pytane w 

ankiecie. O tym, że studenci pedagogiki mają powierzchowną wiedzę na temat działania 

Wikipedii oraz że mają trudności z wyrażeniem własnej opinii na jej temat pisała już 

Bednarska (2015,  s. 151).  
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