Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dergisi 31 : [2006] 55-66

6 YAﬁ ÇOCUKLARININ B‹L‹M VE B‹L‹M ‹NSANI
HAKKINDAK‹ GÖRÜﬁLER‹
6 YEAR OLD CHILDREN’S VIEWS ON SCIENCE AND SCIENTISTS
Tülin GÜLER*, Berrin AKMAN**
ÖZET: Bu çal›ﬂma okul öncesi dönemdeki çocuklar›n bilim hakk›ndaki görüﬂlerini ve nas›l bir bilim insan› imaj›na sahip
olduklar›n› belirlemek amac›yla yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n örneklem grubunu Ankara ilindeki özel ve resmi anaokullar›ndan seçilen
alt› yaﬂ grubundan 330 çocuk oluﬂturmuﬂtur. Araﬂt›rmada çocuklara; “Bilim nedir?”, “Bilim insan› kimdir?”; ve “Bilim insan› ne iﬂ
yapar?” sorular› sorulmuﬂ, çocuklar›n verdikleri cevaplar oluﬂturulan cevap kay›t formuna kaydedilmiﬂtir. Araﬂt›rma sonunda elde
edilen veriler Chambers’›n (1983) geliﬂtirdi¤i “Bir Bilim ‹nsan› Çiz Testi”nin kategorileri dikkate al›narak s›n›fland›r›lm›ﬂ ve
de¤erlendirilmiﬂtir. Çocuklar›n bilim insan›n›n özellikleri ile ilgili verdikleri cevaplarda en çok öne ç›kan sembollerin; laboratuar
önlü¤ü, gözlük, sakal ve da¤›n›k saç, kitaplar, laboratuar araç-gereçleri oldu¤u görülmüﬂtür. Araﬂt›rma sonuçlar›; çocuklar›n bilim ve
bilim insan› hakk›ndaki tutum ve kal›p yarg›sal düﬂüncelerini okul öncesi dönemde geliﬂtirdiklerini göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: çocuk, bilim, bilim insan›, kal›p yarg›, alg›

ABSTRACT: This study aims to investigate preschool children’s images of scientist and their views on science. The sample of
this study includes 330, 6- year- old children who were attended to private and state pre-schools in Ankara. Children were asked to
answer following questions: “What is science?”, “Who is a scientist?”, and “What does a scientist do?”. Data were analyzed, based
on the categories of “Drawing-A-Scientist Test” (Chambers, 1983). Features of scientist such as lab coasts, glasses, facial hair, and
symbols of research, such as books, laboratory instruments and equipment were common responses among all children. These results
have shown that children form concepts and develop attitudes toward science and scientists at an early age. Children acquire views
on science and a stereotypical images of the scientist in preschool period.
Keywords: child, science, scientist, stereotype, perceptions

1. G‹R‹ﬁ

Bilim, bilmenin yoludur ve bilimsel bilginin geliﬂimine özgü inanç ve de¤erleri içerir. Ayr›ca bilim,
dünyay› gözlemlemek ve dünya ile ilgili düﬂünce geliﬂtirmek için kullan›labilecek en etkili yöntemdir.
Küçük yaﬂlardan itibaren bilimle ilgilenmek için gerekli imkanlara sahip çocuklar›n, bilime karﬂ› heyecan
ve istek duygular› geliﬂtirdikleri görülmektedir (Crowther, Lederman ve Lederman, 2005; Akman, Üstün ve
Güler, 2003). Çocuklarda bilimsel duyarl›l›¤›n geliﬂmesinde sahip olduklar› do¤al keﬂif arzusu da önemli bir
rol oynamaktad›r ve bu duygu, tüm e¤itim yaﬂamlar› boyunca yararlanacaklar› en önemli kaynak olacakt›r.
Bilginin h›zla geliﬂip ço¤alma özelli¤i, beraberinde bilimi ö¤retme yöntemlerinin de sürekli
yenilenmesi gereklili¤ini getirmektedir. Geliﬂmiﬂ ülkelerde, bu konuda yap›lan çeﬂitli projeler, bilim adamlar›
ve e¤itimciler aras›nda yak›n iﬂbirli¤i kurulmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu iﬂbirli¤i sayesinde, çocuklar›n bilimi
ö¤renirken; keﬂif yapmak, hipotezleri test etmek gibi ilk elden bilim aktiviteleriyle tan›ﬂmalar› ve bunlar›
birebir uygulamalar› sa¤lanmakta, bununla birlikte sahip olduklar› bilimsel görüﬂler de geliﬂtirilmektedir
(Haktan›r ve Güler, 2000; Lannes, Flavoni ve De Meis, 1998).
Çocuklar›n bilim ve bilim adamlar›yla ilgili sahip olduklar› olumsuz yarg›lar, onlar›n bilimsel
etkinliklere karﬂ› olan tutumlar›n›n ﬂekillenmesinde önemli rol oynar. Oluﬂan bu olumsuz tutumlar ileriki
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okul hayat›nda da etkisini göstererek, kiﬂinin tamamen bilimden uzaklaﬂmas›na, ilgili dersleri sevmemesine
ve bu konuda baﬂar›s›z olmas›na neden olabilmektedir. Bu olumsuz tutumlar›n oluﬂmas›nda, tercih edilen
ö¤retim yöntemlerinin, fen konular›n› oldu¤undan daha zor, s›k›c› ve anlaﬂ›lmas› güç bir hale getirmesinin
de pay› olabilir (Türkmen ve di¤er., 2006 ).
Çocuklar›n bilim ve bilim insan›na yönelik görüﬂlerini belirlemek amac›yla farkl› ülkelerde yap›lan
pek çok araﬂt›rma sonucunda, benzer veriler elde edilmiﬂtir. 20. yüzy›l boyunca bilim insan›n›n mesleki
imaj›nda meydana gelen de¤iﬂimler bu imajla ilgili yeni standartlar oluﬂturmuﬂtur. Yaz›l› ve görsel medyan›n
ürünlerini pazarlamak için yapt›klar› ya da bilimle iliﬂkili ﬂirketlerin prestijlerini artt›rmada kulland›klar›
reklamlarda yer alan bilim insan› kal›p yarg›s›n›n da bu standartlar›n oluﬂmas›ndaki pay› oldukça büyüktür.
Chambers (1983), yeni standart imaj› tan›mlarken, Mead ve Matraux’›n (1975) lise ö¤rencileriyle yapt›¤›
“Bir Bilim ‹nsan› Tan›mlama Çal›ﬂmas›”n›n bulgular›ndan yararlanm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n sonucunda, bilim
insan› figürüne ait mevcut düﬂüncenin yok olmad›¤›, sadece de¤iﬂime u¤rayarak daha olumlu alg›lanan
standart bir yeni imaj›n ortaya ç›kt›¤› saptanm›ﬂt›r (Mays, 2001). Yap›lan araﬂt›rmalarda; laboratuvar
önlü¤ünün cebine yerleﬂtirilmiﬂ not defteri, kalem gibi bilgiyi gösteren semboller, beyaz laboratuvar önlü¤ü
ve gözlük, sakal ve da¤›n›k saç stilleri, bilimsel araﬂt›rma yap›ld›¤›n› gösteren semboller, teknolojiyi
simgeleyen bilgisayarlar, mikroskop gibi materyaller, bilim adamlar›na özgü sözler, formüller,
s›n›fland›rmalar, bilim insan›na yönelik yap›lan erkek, yaﬂl› veya çok yaﬂl› tan›mlamalar›, mitolojiden gelen
karakterlerle özdeﬂleﬂtirmeler (örne¤in Frankenstein), bilim insan›n›n çal›ﬂma mekan› olarak gösterilen
laboratuvar ve ya iç mekanlar, tehlikeyi simgeleyen iﬂaretler, bilim insan› imaj›n› betimlemede en s›k
karﬂ›laﬂ›lan özellikler olarak ortaya ç›km›ﬂt›r (Mays, 2001; Chambers, 1983).
Bilim insan›n›n yukar›da söz edilen özelliklere sahip görsel ve sözel görüntüleri, kitle iletiﬂim araçlar›
taraf›ndan sürekli desteklenmekte ve yap›lan yay›nlarla çocuklar, belirlenmiﬂ bu imaja yönelik
bombard›mana tutulmaktad›rlar (Mays, 2001). Örne¤in, çizgi karakter/karikatür çizen kimseler, sanatç›lar
ve yazarlar taraf›ndan konu edilen bilim insan› figürü, genellikle ac›mas›z, zalim, ﬂeytani veya s›rad›ﬂ›
görünümlü, çeﬂitli büyüklük ve ﬂekillerde deney ﬂiﬂeleri/tüpleri ile çevrelenmiﬂ, kasvetli laboratuvarlarda
tek baﬂ›na çal›ﬂan zarars›z ama garip bir kiﬂili¤e sahip karakterler olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Çocuklar›n, erken yaﬂlardan itibaren bilimsel aktiviteler hakk›nda az çok bir bilgiye sahip olduklar›
görülmektedir. Bu bilgileri nereden ve hangi yaﬂlarda edindikleri kesin olarak belirlenememekle beraber,
Gardner konuyla ilgili olarak, ço¤u yüksek e¤itim alm›ﬂ yetiﬂkinlerin, okul öncesi dönemlerinde
geliﬂtirdikleri “model, inanç ve teoriler” den yararland›klar› ve küçük çocuklar›n da bilimsel bilgilerini
bisiklet kullanmak, bir topu z›platmak gibi duyu-motor deneyimleri yoluyla kazand›klar›n› ifade etmektedir.
Yine Gardner’a göre çocuklar, 5 - 6 yaﬂlar›ndan itibaren zihin, madde, yaﬂam ve kendileri hakk›nda
mant›kl›, temel bilgilere dayal› teoriler geliﬂtirmektedirler. Piaget ise çocuklar›n, hayatlar›n›n erken
döneminde edindikleri bilimsel bilginin do¤rulu¤una ﬂüphe ile yaklaﬂmakta, mant›kl› ve geçerli bilginin
ilerleyen yaﬂa paralel olarak elde edilebilece¤ini savunmaktad›r. Bununla birlikte ö¤retim araﬂt›rmalar›
yapan baz› araﬂt›rmac›lar da çal›ﬂmalar›nda; yanl›ﬂ kavramlar›n çocuk zihninde sa¤lam bir ﬂekilde
yerleﬂebilece¤i ve de¤iﬂmeye yüksek oranda dirençli olabilecekleri sonucuna ulaﬂm›ﬂlard›r (Black, 2006;
Lannes, Flavoni ve De Meis, 1998).
Chambers (1983), çocuklar›n bilim insan›n›n ay›rt edici özelliklerini ilk ne zaman geliﬂtirdiklerini
belirlemeye yönelik olarak yapt›¤› ve 11 y›l (1966-1977) süren araﬂt›rmas› sonucunda “Bir Bilim ‹nsan› Çiz
Testi”ni (Draw-A-Scientist Test-DAST) geliﬂtirmiﬂtir. Bu test, 5 - 11 yaﬂ grubu aral›¤›nda 4807 ö¤renciye
uygulanm›ﬂt›r. ‹lgili literatür incelemesinden sonra, aﬂa¤›da s›ralanan özellikleri bir bilim insan› imaj›n›n
standart göstergeleri olarak kategorize etmiﬂtir;
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1. Laboratuvar önlü¤ü (genellikle beyaz)
2. Gözlük
3. Da¤›lm›ﬂ saçlar ve sakal
4. Araﬂt›rma yap›ld›¤›na dair semboller: Bilimsel araçlar ve her çeﬂit laboratuvar malzemeleri
5. Bilgi sembolleri: Ço¤unlukla kitaplar, dosyalar›n s›raland›¤› cam kapakl› rafl› dolaplar
6. Teknoloji: Bilgisayar, mikroskop, teleskop
7. ‹lgili baﬂl›klar: Formüller, aﬂamal› s›n›fland›rmalar, bilim adamlar›n kulland›¤› sözler vb.
Bunlara ek olarak, bilim insan›n›n çal›ﬂt›¤› arac›n büyüklü¤ü, tehlike-uyar› sembolleri, çevrede bulunan
ampuller, yeralt›ndaki laboratuvarlar, erkek ya da bayan figürler, vampir, Frankeﬂtayn gibi efsanevi kal›p
yarg›sal unsurlar gibi anlaml› bulunan di¤er bileﬂenler de de¤erlendirmelerde göz önünde bulundurulmuﬂtur
(Chambers, 1983).
Newton ve Newton, ayn› konu ile ilgili 4-11 yaﬂlar aras›ndaki 1143 çocukla yapt›klar› araﬂt›rmada,
Chambers’ a ait “Bir Bilim ‹nsan› Çiz Testi”nden faydalanm›ﬂ ve çocuklara sorular sorarak, resimlerindeki
belirsiz noktalar› aç›klamalar›n› sa¤lam›ﬂlard›r. Araﬂt›rman›n sonunda Chambers’›n belirledi¤i kategorilere
ek olarak farkl› kategorilerin de bulundu¤u yeni bir s›n›fland›rma oluﬂturmuﬂlard›r (Newton ve Newton,
1992). Bunlar;
1. Figür özellikleri: Cinsiyet, laboratuvar önlü¤ü, gözlük, sakal ve kellik.
2. Arka plan özellikleri:
A- Bilimsel bilgi ve çal›ﬂma ile ilgili
- Materyaller: ﬁiﬂeler, ba¤lant› tüpleri, test tüpleri, matara gibi laboratuvar aletleri.
- Canl›lar: Bitki ve hayvanlara iﬂaret eden
- Kuvvet ve enerji: Kuvvet ve enerjiyi etkileyen üretim, ölçme ya da gözlemlemek için gerekli
aletler
- Yeryüzü ve uzay: Taﬂlar, kayalar, toprak, y›ld›zlar, gezegenler ve bunlarla ilgili araﬂt›rma
yapmak için gerekli aletler
- Teknoloji: ﬁekil verme, kesme, tamir etme, yerleﬂtirme ve tamamlanmam›ﬂ robot, bir model
araba yapmaya baﬂlama gibi durumlar› anlatan çizimler
B- Bilim sürecine dahil olmayla ilgili
- ‹ç mekanda çal›ﬂma: ‹ç mekan görüntüsünü iﬂaret eden unsurlar
- D›ﬂar›da çal›ﬂma: D›ﬂ mekan görüntüsünü iﬂaret edenler unsurlar
- El becerilerine yönelik iﬂlemlerde: Elle çal›ﬂan aletlerle ilgili figürler
- Gözlem: Olay, materyal ve durumlar› izleyen bir figür duruﬂu ile ifade edilmiﬂtir (büyüteç
kullanma, bir ﬂiﬂe içindeki madde ile e¤me, bükme denemeleri yapma gibi).
- Ölçme: Ölçü aletleri ile ölçme yap›ld›¤›n› gösteren resimler
- Bilgileri kaydetme ve iletme: Kalem, not defteri gibi kaydetme malzemeleri, üzerinde bilgiler
yaz›l› olan karatahta, kitap gibi malzemeler.
- Düﬂünme: Figürün baﬂ›n›n üzerinde düﬂünme ya da konuﬂma balonlar›, soru iﬂaretleri, yanan
bir ampul gibi resimsel mecazlarla düﬂünmeyi iﬂaret eden çizimler.
- Biliﬂim teknolojisi kullanma: Bilgisayar ekran›n› ya da klavyesini kullan›rken görülen çizimler.
Benzer konulu bir di¤er araﬂt›rma Barman’a (1997) aittir. Araﬂt›rmac›n›n ulusal düzeyde
gerçekleﬂtirdi¤i projesine, anaokulu ça¤›ndan 8. s›n›f›n sonuna kadar (K-8) geniﬂ bir yaﬂ aral›¤›ndaki 1504
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çocuk kat›lm›ﬂt›r. Proje s›ras›nda çocuklardan, bilim insan›n› tan›mlamaya ve bilimsel bilgiyi okulda,
günlük yaﬂamda nas›l uygulayabileceklerini belirlemeye yönelik resimler çizmeleri istenmiﬂtir. Bir sonraki
ad›m olarak, elde edilen çizimlerdeki anlam ve e¤ilimleri tam olarak analiz edebilmek için çocuklarla birebir
görüﬂmeler yap›lm›ﬂt›r. Bu aﬂamada Chambers’›n (1983) geliﬂtirdi¤i testin uyarlanm›ﬂ bir versiyonu olan
“Bir Bilim ‹nsan› Çiz Kontrol Listesi” (Draw-a-Scientist Checklist DAST-C) kullan›lm›ﬂt›r. Kontrol
listesindeki her kategori, literatürde yer alan bilim insan› imaj›na ait kal›p yarg›sal bir özelli¤i belirtmekte
ve önceki araﬂt›rmalarda oluﬂturulan kategorileri daha ayr›nt›l› olarak ifade etmektedir (Barman, 1996;
Barman, 1997).
Dünya literatüründe, okul öncesi dönemdeki çocuklar›n bilim insan› ile ilgili düﬂüncelerini belirlemeye
yönelik pek çok araﬂt›rma bulunmas›na ra¤men, ülkemizde bu konu ile ilgili yap›lm›ﬂ herhangi bir çal›ﬂmaya
rastlanmam›ﬂt›r. Yukar›da de¤inilen uluslar aras› araﬂt›rmalarda, okul öncesi dönemdeki çocuklara ait
çizimlerin yetersiz ve belirsiz olmas› nedeniyle sözlü aç›klamalar›ndan elde edilen verilerin kullan›ld›¤›
belirtilmiﬂ, söz konusu araﬂt›rmada da buna paralel olarak çocuklar›n sözlü aç›klamalar›ndan yararlan›lm›ﬂt›r.
Ülkemizdeki okul öncesi dönem çocuklar›n›n bilim hakk›ndaki görüﬂlerini ve nas›l bir bilim insan› imaj›na
sahip olduklar›n› belirlemek amac›yla yap›lan bu araﬂt›rma, daha üst ö¤renim düzeylerinde yap›lacak benzer
çal›ﬂmalara kaynak teﬂkil etmesi ve çocuklar›n bilim ve bilim insan› ile ilgili gerçekçi görüﬂler edinmelerine
yönelik programlar›n haz›rlanmas›nda temel oluﬂturmas› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
2. YÖNTEM

Bu bölümde; araﬂt›rman›n türü, verilerin toplanmas› ve çözümlenmesi üzerinde durulmuﬂtur. Bu
araﬂt›rma, 6 yaﬂ grubundaki çocuklar›n bilim ve bilim insan› hakk›ndaki düﬂüncelerini ve sahip olduklar›
kal›p yarg›sal kavramlar› belirleyebilmek amac›yla yap›lm›ﬂt›r.
2.1. Araﬂt›rman›n Türü
Araﬂt›rma tarama (survey) modelindedir. Araﬂt›rman›n verileri görüﬂme tekni¤i ile elde edilmiﬂtir.
2.2. Örneklem
Araﬂt›rma grubu, Ankara il merkezinde bulunan sekiz resmi ve yedi özel anaokulundan seçilen
çocuklarla oluﬂturulmuﬂtur. 6 yaﬂ grubundan 168’i k›z ve 162’si erkek olmak üzere toplam 330 çocukla
araﬂt›rma gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
2.3. Verilerin Toplanmas›
Ankara il merkezindeki anaokullar›nda gerçekleﬂtirilen bu araﬂt›rman›n verileri, araﬂt›rmac›
taraf›ndan, 330 çocukla bire bir yap›lan görüﬂmeler sonucunda elde edilmiﬂtir. Görüﬂmeler s›ras›nda
çocuklara bilim ve bilim insan›na yönelik alg›lar›n› belirlemek amac›yla; “Bilim nedir?”, “Bilim insan›
kimdir?” ve “Sence bilim insan› ne iﬂ yapar?” sorular› arka arkaya sorulmuﬂ ve verdikleri cevaplar kay›t
formuna kaydedilmiﬂtir.
2.4. Verilerin Çözümlenmesi
Verilerin çözümlenmesi aﬂamas›nda, çocuklara ait cevaplar incelenerek en çok tekrarlanan ve
benzerlik gösteren cevaplar grupland›r›lm›ﬂt›r. Bir sonraki aﬂamada, elde edilen gruplar ile Chambers (1983)
taraf›ndan geliﬂtirilen “Bir Bilim ‹nsan› Çiz Testi”nin kategorileri, Newton ve Newton’un (1992) bu testten
yararlanarak oluﬂturdu¤u yeni kategoriler, Barman’›n (1997) oluﬂturdu¤u “Bir Bilim ‹nsan› Çiz - Kontrol
Listesi”ndeki kategoriler karﬂ›laﬂt›r›larak, örtüﬂen noktalar saptanm›ﬂt›r. Söz konusu test ile ayr›ﬂan noktalar
ise araﬂt›rmac› taraf›ndan yeniden isimlendirilmiﬂtir. Veriler yüzde ve frekans de¤erler olarak analiz
edilmiﬂtir (Chambers, 1983).
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3. BULGULAR

Bu bölümde araﬂt›rmaya kat›lan çocuklar›n bilim ve bilim insan› ile ilgili görüﬂlerinin analizinden
elde edilen bulgular sunulmuﬂtur.
3.1. Bilim nedir?
Çocuklar›n “Bilim nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar aﬂa¤›da gruplar halinde s›ralanm›ﬂt›r:
Grup 1. Bilmiyorum
Grup 2. Bilmekten gelir, bilmek, çok ﬂey bilmek, herﬂeyi bilmektir, herﬂeyi yapabilmektir, bir ﬂeyleri
bilmek, bilgili, çal›ﬂkan, baﬂar›l› olmakt›r, yalan söylememektir, her ﬂeyi görmek ve bulmak, icat etmektir.
Zeki bir bilim insan›, zekad›r. Herkesin bildi¤i ﬂeylere bilim denir. Kitaplar› okumak, ö¤renmektir (Bilgi
sembolleri-DAST, Chambers).
Grup 3. Formül, bileﬂik, iksirdir, tekniktir, icatt›r, do¤ad›r, fosil, teknoloji, buluﬂlar, keﬂfetmek, fendir,
fen iﬂleridir. Uçan ﬂey, bisiklet, dinazordur, dünya, roket, proje, laboratuvar, hava bilimi, uçmak (Bilgi
sembolleri, ‹lgili baﬂl›klar-DAST, Chambers; Çal›ﬂma ortam› ile ilgili özellikler DAST-Chambers, Newton
ve Newton).
Grup 4. Deney yapmak, deney demek, bilim insan›n›n üstünde çal›ﬂt›¤› deney (Araﬂt›rma yap›ld›¤›na
dair semboller DAST-Chambers; Barman-DAST-C).
Grup 5. Araﬂt›rmak, araﬂt›rma demek, laboratuvarda bilinmeyen ﬂeyleri araﬂt›rmakt›r, araﬂt›rarak
bilinmeyen ﬂeyleri bulmakt›r, mikroplar› çiçekleri araﬂt›rmakt›r, hayvanlar›n ci¤erini araﬂt›r›p güçlü olup
olmad›¤›na bakmakt›r, en zor ﬂeyleri araﬂt›rmak, laboratuvarda ilaç haz›rlamak, test yapmak, dünyam›zdaki
her ﬂeyi araﬂt›r›r (Araﬂt›rma yap›ld›¤›na dair semboller-DAST, Chambers; Barman-DAST-C).
Grup 6. Bilim insan›, uzay adamlar›, mühendis demek, profesörlerin yapt›¤› ﬂey, doktorlar›n u¤raﬂt›¤›
ﬂey, adamlar›n bildi¤i ﬂeydir, hastalar› iyileﬂtirmektir (Mesleklere göre grupland›rma-Araﬂt›rmac›).
Grup 7. ‹nsanlara, çocuklara iyi davranmakt›r, e¤lenmektir, bilim k›z›, bilmece, legolarla oynamak,
gezegene gidip hayvanlara bakmak, a¤açlar› korumak, uzay de¤iﬂtirmesi demektir (‹lgisiz cevaplarAraﬂt›rmac›).
Tablo 1. “Bilim nedir?” sorusuna verilen cevaplar›n gruplara göre da¤›l›m›
GRUPLAR
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 5
Grup 6
Grup 7
Toplam
Cevapsız
TOPLAM

N
130
62
25
25
24
22
15
303
27
330

%
39,4
18,8
7,6
7,6
7,3
6,7
4,5
91,8
8,2
100,0

Tablo 1 incelendi¤inde, çocuklar›n % 39.4 ünün, bilim nedir? sorusuna bilmiyorum ﬂeklinde cevap
verdi¤i görülmüﬂtür (grup 1). Çocuklar›n % 18.8’i (grup 2) bilimi “her ﬂeyi bilmek”, % 7.6’s› (grup 3) bilimi
formüller, bileﬂikler, iksirler, teknoloji ve buluﬂlar olarak tan›mlam›ﬂt›r. Grup 4’te ise bilim, % 7.6 oran›nda
deney yapmakla özdeﬂleﬂtirilmiﬂtir. Grup 5’teki çocuklar›n bilimi araﬂt›rma ve inceleme yapmak olarak
belirtme oranlar› % 4.5 olmuﬂtur. Grup 6’da ise çocuklar›n % 6.7 si, uzay insan›, mühendis, doktor ve
profesör gibi baz› meslek isimlerini kullanarak bilimi tan›mlam›ﬂlard›r.
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3.2. Bilim ‹nsan› Kimdir?
Çocuklar›n “Bilim insan› kimdir?” sorusuna verdikleri cevaplar aﬂa¤›da gruplar halinde sunulmuﬂtur:
Grup 1. Bilmiyorum
Grup 2. Herﬂeyi bilen insan, çok ﬂey biliyorlar, profesördür, insan›n içindeki organlar› bilir, de¤erli
biridir, akl› çoktur, sorulan bütün sorulara cevap verebilen kiﬂi, çok bilgili profesör gibi bir insan, kitap okur,
bilimi bilen adamd›r (Bilgi sembolleri DAST-Chambers).
Grup 3. Araﬂt›ran bir adam, araﬂt›rma insan›, formülleri yapan kiﬂi, deney yapan adamd›r, herﬂeyi
bulan ve yapan kiﬂi, birﬂey icad eden kiﬂi, keﬂifçidir, birçok ﬂeyi bulur ve müzelere verir, birﬂeyleri yarat›r,
yapt›¤› ﬂeyleri içer, uzaya giden kiﬂi, uzay› araﬂt›ran kiﬂi (Araﬂt›rma yap›ld›¤›na dair semboller DASTChambers).
Grup 4. Bazen kad›nda olabilir, deney yapan adamd›r, adam demek, babamd›r, bilimle u¤raﬂan
adamd›r, bilime katk›s› olan adamd›r, insand›r, erkek, bilimler yapan adamd›r (Cinsiyet DAST-Chambers,
Newton ve Newton, Barman-DAST-C).
Grup 5. Polistir, pilottur, elektrikçi, bal›k uzman›, doktor, bankac›, profesör, avukat, ö¤retmen,
astronot, bilim insan› olmak için üniversiteye gidip meslek seçmek gerekir (Mesleklere göre grupland›rmaAraﬂt›rmac›).
Grup 6. Uçan adam, Batman gibi güçlüdür, Kara Murat çünkü çok güçlü, ç›lg›n bir bilim insan› gibi
makinelerde kötülük yapar, robotlard›r, gözlüklü adamd›r, beyaz önlük giyerler, büyük bir adamd›r, beyaz
saçl› yaﬂl› olurlar, beyaz elbise giyerler, laboratuvarda çal›ﬂ›rlar, kocaman kafas› vard›r, hep gözlük takarlar,
gözlüklü, sakall›, saçlar› da¤›n›k, k›v›rc›k saçl›, kötü insanlara denir, canavar arabalar yapar, elinde testere
olan biri (Bilim insan›n› tan›mlama ve alternatif karakterler DAST-Chambers, Newton ve Newton).
Grup 7. Tüpler ve borularla u¤raﬂ›r, do¤a ile ilgilenir, insanlara yang›nlar› depremleri haber veriyor,
mikroplar›, hayvanlar› inceleyen birisidir, ﬂiﬂelerle ilaçlarla çal›ﬂ›r, labarotuvarc›, ma¤aralarda bilim insan›
yaﬂar, ka¤›tlar› veriyor yaz› yaz›yor (Çal›ﬂma ortam› ile ilgili özellikler DAST-Chambers, Newton ve
Newton).
Grup 8. Çok çal›ﬂan kiﬂi, heryeri gezen kiﬂi, helikoptere binen kiﬂi, yar›ﬂ yapan kiﬂi, dövüﬂ insan›, iyi
biri, çal›ﬂkan bir insand›r, bilgisayarla çal›ﬂan kiﬂi (Teknoloji DAST-Chambers).
Tablo 2. “Bilim ‹nsan› Kimdir?” sorusuna verilen cevaplar›n gruplara göre da¤›l›m›
GRUPLAR

N

%

Grup 1

81

24,5

Grup 2

46

13,9

Grup 3

40

12,1

Grup 4

40

12,1

Grup 5

35

10,6

Grup 6

30

9,1

Grup 7

12

3,6

Grup 8

12

3,6

Toplam

296

89,7

Cevapsız

34

10,3

TOPLAM

330

100,0
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Tablo 2 ye göre, çocuklar “Bilim insan› kimdir?” sorusuna % 24.5 oran›nda “bilmiyorum” cevab›n›
vermiﬂlerdir (grup 1). Çocuklar›n % 13.9’ u (grup 2) bilim insan›n› her ﬂeyi bilen ya da çok ﬂey bilen insan,
% 12.1’i (grup 3) de keﬂif ve icat yapan adam olarak belirtmiﬂtir. Grup 4’te, % 12.1 oran›nda cinsiyet
rollerini içeren cevaplar verilmiﬂtir. Grup 5’teki çocuklar bilim insan›n› polis, pilot, astronot, profesör gibi
meslek isimlerini kullanarak tan›mlam›ﬂlard›r (% 10.6). Grup 6’daki çocuklar, bilim insan›n›n imaj›n› ifade
ederken, alternatif karakterler olarak belirtilen çizgi film ve film kahramanlar›n› kullanm›ﬂlard›r (% 9.1).
Grup 7’de bilim insan›n›n çal›ﬂma ortam›n›n koﬂullar› ile ilgili özellikler -tüpler, ﬂiﬂeler laboratuvarda
çal›ﬂma- vurgulanm›ﬂt›r (% 3.6). Grup 8’de ise teknolojik unsurlarla ilgili cevaplar verildi¤i görülmektedir
(% 3.6).
3.3. Bilim ‹nsan› Ne ‹ﬂ Yapar?
Çocuklar›n “Bilim ‹nsan› Ne ‹ﬂ Yapar ?” sorusuna verdikleri cevaplar aﬂa¤›da gruplar halinde
sunulmuﬂtur.
Grup 1. Bilmiyorum
Grup 2. Araﬂt›rma yapar, birﬂeyler inceler, gezegenleri inceler, herﬂeye mikroskopla bakar, neler
oluyor neler bitiyor takip eder, ipuçlar›n› bulur, kan örneklerini al›r ve inceler, gökyüzüne teleskopla bakar,
uzay gemisi yapar, dinazorlar›n oldu¤u yere gider onlar›n kemiklerini bulur, uzaya gider, ne sorsan cevaplar,
herﬂeyi yapar, bize bilgi sorar (Araﬂt›rma yap›ld›¤›na dair semboller ve Teknoloji DAST-Chambers; Newton
ve Newton; DAST-C-Barman).
Grup 3. Laboratuvar›nda formül haz›rlamak, bilinmeyen ﬂeyleri icat eder, icatlar yapar, laboratuvarda
önemli ﬂeyler inceler, bilimle ilgilenir, buluﬂ yapar, birﬂeyler üretir (Bilgi sembolleri, ‹lgili baﬂl›klar-DAST,
Chambers; DAST-C-Barman).
Grup 4. Deney yapar, birkaç rengi kar›ﬂt›r›p iksir yapar, iksir yapar, kontrol eder, onlar›n ﬂiﬂeleri olur
renkleri kar›ﬂt›r›rlar, profesörlere yard›m ederler (Araﬂt›rma yap›ld›¤›na dair semboller-DAST, Chambers,
Newton ve Newton).
Grup 5. Suçlu insanlar› tutuklar, insanlar› korur, yukar›daki ﬂeyleri gözetler onlar›n iyi ya da kötü
olduklar›n› söyler, bizi korumak için güzel ﬂeyler yapar, bilgisayarda çal›ﬂ›r, hasta oldu¤umuzda ona gideriz,
taﬂ yapar, elektrikli oyuncak yapar, ›ﬂ›klar›n yanmas›n› sa¤lar, hayvanat bahçesinde çal›ﬂ›r, parklar› süpürür,
hastanenin baﬂkan›, doktorluk iﬂi yapar, buzdolab› yapar, bilgisayar› çal›ﬂt›r›r, ö¤retmenlik, baﬂkanl›k,
müdürün iﬂini yapar (Çal›ﬂma ortam› Newton ve Newton; Mesleki gruplama- Araﬂt›rmac›).
Grup 6. ﬁoför tutmak, herkesi mutlu etmek, sevmek, oyuncak verir, film yapar, korkunç ﬂeyler yapar,
çam a¤ac›n› ›ﬂ›kland›r›r, priz yapar, araba yapar, maddeler yapar, birﬂeyler sat›yor, yaz› yazar, uça¤a biner,
karete yapar, atom kar›ncay› öldürür (Alternatif karakter özellikleri DAST-Chambers; Newton ve Newton).
Grup 7. Çal›ﬂ›r para kazan›r, görevi iﬂtir, iﬂe gider, çal›ﬂ›r çok kitap okur, çok çal›ﬂkand›r, çok iﬂ yapar,
para toplar (Para kazanma - Araﬂt›rmac›).
Tablo 3’te ise, çocuklar›n “Bilim insan› ne iﬂ yapar?” sorusuna verdikleri “bilmiyorum” cevab›n›n
oran› % 32.1 olarak elde edilmiﬂtir (grup 1). Çocuklar›n % 16.4’ü (grup 2) bilim insan›n›, araﬂt›rma ve
inceleme yapan, % 14.2’si (grup 3) laboratuvarda formüller haz›rlayan, icatlar yapan, % 11.2’si (grup 4) de
deneyler, çeﬂitli iksirler ve kar›ﬂ›mlarla u¤raﬂan kiﬂiler olarak tan›mlam›ﬂlard›r. Grup 5’te çocuklar, farkl›
meslekleri bilim insan›n›n yapt›¤› iﬂi tan›mlamada kullanm›ﬂlard›r (% 9.1). Grup 6’y› oluﬂturan çocuklar %
6.7 oran›yla aç›klamalar›nda alternatif karakterlerden faydalanm›ﬂt›r. Bilim insan›n›n çok çal›ﬂt›¤›n›, iﬂe
gitti¤ini, para kazand›¤›n› söyleyen çocuklar›n oran› ise % 5.5 olarak saptanm›ﬂt›r (grup 7).
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Tablo 3. “Bilim ‹nsan› Ne iﬂ yapar?” sorusuna verilen cevaplar›n gruplara göre da¤›l›m›

GRUPLAR

N

%

Grup 1

106

32,1

Grup 2

54

16,4

Grup 3

47

14,2

Grup 4

37

11,2

Grup 5

30

9,1

Grup 6

22

6,7

Grup 7

18

5,5

Toplam

314

95,2

Cevapsız

16

4,8

TOPLAM

330

100,0

4. YORUM VE TARTIﬁMA

Çocuklar›n “Bilim nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar›n da¤›l›m› incelendi¤inde büyük bir
ço¤unlu¤un “bilmiyorum” ﬂeklinde yan›tlad›¤› ya da hiç cevap vermedikleri görülmektedir. Bu iki grubun
d›ﬂ›nda kalan çocuklar›n bilimi her ﬂeyi bilmek, formüller, bileﬂikler, iksirler, teknoloji ve buluﬂlar, deney
yapmak, araﬂt›rma ve inceleme yapmak, uzay adamlar›n›n, mühendislerin, doktorlar›n ve profesörlerin
yapt›¤› iﬂ olarak tan›mlamalar›, çocuklar›n bilimin ne oldu¤una yönelik belirli bir görüﬂ sahibi olduklar›n›
göstermektedir (Tablo 1).
Elde edilen sonuçlar ile daha önce yap›lan araﬂt›rmalar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, araﬂt›rmalar›n
örneklemlerini oluﬂturan çocuklar›n bilim, özellikle fen bilimleri alan›nda s›n›rl› bilgiye sahip olmalar› ortak
bir sonuç olarak belirlenmiﬂtir (Newton ve Newton, 1992; Barman, Ostlund, Gatto ve Halferty, 1997; Mays,
2001). Yap›lan araﬂt›rmalar, çocuklar›n bilimi, dünyay› anlama ve keﬂfetme yöntemi de¤il birﬂeyleri icat
etme eylemi olarak alg›lad›klar›n› ortaya koymaktad›r. Mevcut araﬂt›rmadaki çocuklar bilimi tan›mlamada
araﬂt›rma ve inceleme kelimelerini kullansalar da, icat veya iksir yapmak kavramlar›na ifadelerinde daha
çok yer vermiﬂlerdir. Çocuklar›n bulunduklar› geliﬂim düzeyine uygun olarak yapt›klar› tan›mlamalarda
bilimin uygulanabilirli¤ine yönelik verdikleri cevaplar bilimle ilgili olumlu alg›lar geliﬂtirmelerini
sa¤layabilir.
Çocuklar›n “Bilim insan› kimdir?” sorusuna verdikleri cevaplar, bu konuda daha önce yap›lan
araﬂt›rma sonuçlar› ile benzerlikler taﬂ›maktad›r. Cevaplarda bilim insan› ile ilgili “her ﬂeyi bilen” ya da “çok
ﬂey bilen” insan, “keﬂif ve icat yapan adam” gibi ifadelere rastlanm›ﬂ, yine bu cevaplarda cinsiyet
rollerinden de söz edilmiﬂtir. Newton ve Newton da yapt›klar› araﬂt›rmada çocuklar›n cinsiyet rollerine yer
verdiklerini ve 4-6 yaﬂta bilim insan›n› bayan olarak çizmenin hakim oldu¤unu belirlemiﬂlerdir.
Bilim insan›n›n imaj›n› ifade etmede, benzer araﬂt›rmalarda da rastland›¤› gibi, çocuklar›n en çok
kulland›¤› göstergelerin laboratuvar önlü¤ü, laboratuvar araçlar› oldu¤u, bilim insan›n›; orta yaﬂlarda ya da
yaﬂl›, gözlüklü, sakall›, da¤›n›k ya da k›v›rc›k saç stilleri olan kiﬂiler olarak tan›mlad›klar› saptanm›ﬂt›r
(Barman, 1997; Barman, 1999; Newton ve Newton, 1992; Mays, 2001, Lannes, Flavoni ve De Meis, 1998).
Çocuklar›n verdikleri cevaplardan yola ç›karak, çizgi film veya filmlerde gördükleri bilim insan›
figüründen etkilenerek zihinlerindeki bilim insan› görüntüsünü oluﬂturduklar› söylenebilir. Bu konu ile ilgili
olarak yap›lan araﬂt›rmalarda elde edilen sonuçlar da bilim insan›n›n s›ra d›ﬂ› ve antisosyal bir karakter
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olarak tan›mlanmas›nda, karikatür ve filmlerde kullan›lan bilim insan› imaj›n›n etkili olabilece¤i ﬂeklinde
yorumlanm›ﬂt›r (Newton ve Newton, 1992; Lannes, Flavoni ve De Meis, 1998; Knight and Cunningham,
2004).
Çocuklar bilim insan› ile ilgili bilgilerini kendi önceki deneyimlerinden kazanm›ﬂlard›r. Baz›
izlenimleri televizyondan ve filmlerden ya da onu etkilemiﬂ olan sayg› duydu¤u önemli bir insandan
kaynaklanm›ﬂ olabilir ya da ço¤u bilim insan›na bakt›¤›m›zda elde etti¤imiz yerleﬂmiﬂ olan genel alg›lar
çocuklarda da olabilir. Çocuklar tüm bu bilgileri bazen yanl›ﬂ da olsa kendi yaﬂant›lar› sonucunda
kazanm›ﬂlard›r. Çocuklar›n bilimle ilgili yeni bilgiler kazanmalar› ve yanl›ﬂ anlamalar›n› düzeltmek için
yine onlar›n kendi ilgilerinden ve günlük yaﬂamlar›ndan hareket ederek, somut ve kolay anlaﬂ›l›r
deneyimlerde bulunmalar› sa¤lanmal›d›r.
Çocuklar “Bilim insan› ne iﬂ yapar?” sorusuna laboratuvarda formüller haz›rlar, teleskopla ya da
mikroskopla incelemeler, deneyler yapar ﬂeklinde eylemsel cevaplar vermiﬂlerdir. Bunlara ek olarak bilim
insan›n›n çok çal›ﬂt›¤›n›, iﬂe gitti¤ini, para kazand›¤›n› da ifade etmiﬂlerdir.
Bilim adamlar›n›n ço¤unlukla laboratuvarda çal›ﬂt›¤› belirtilmiﬂtir. Literatürdeki sonuçlar
incelendi¤inde bilim insan›n›n çal›ﬂma koﬂullar›na yönelik benzer cevaplar verildi¤i genellikle iç
mekanlardan, dumanl› test tüpleri ve di¤er teknoloji malzemeleri taraf›ndan kuﬂat›lm›ﬂ bir ortamdan
bahsedildi¤i görülmüﬂtür (Barman, 1999; Newton ve Newton, 1992; Mays, 2001, Lannes, Flavoni ve De
Meis, 1998). Çocuklar bilim insan›n›n büyük oranda doktor, profesör, ö¤retmen gibi meslekleri yapt›¤›n›
düﬂünmüﬂlerdir. Newton ve Newton (1992) da yapt›klar› araﬂt›rmada bilim insan›n› öncelikle mucit, ikinci
olarak biyolog, üçüncü s›rada da doktor olarak belirlemiﬂlerdir. Örnek grubu oluﬂturan çocuklar›n bilim
insan›n›n para kazanan bir kiﬂi oldu¤una yönelik ifadeler kullanmalar› di¤er araﬂt›rma sonuçlar›nda
rastlanmayan bir sonuç olarak de¤erlendirilebilir. Bu da mevcut sosyo-ekonomik durumun araﬂt›rmalar
üzerindeki etkisi ile aç›klanabilir. Bunun yan› s›ra çocuklar›n bulunduklar› geliﬂim düzeyine göre gerçekçi
cevaplar verdikleri söylenebilir.
Araﬂt›rma örneklemindeki çocuklar›n her üç soruyu da büyük oranda “bilmiyorum” ﬂeklinde
cevaplamalar›, bulunduklar› biliﬂsel geliﬂim düzeyinde, olay ve nesneleri somut olmalar› oran›nda
kavrayabilmeleri ile aç›klanabilir. Çünkü bu yaﬂlardaki çocuklar, tan›mlamalar›nda duyu organlar› ile
alg›layabildikleri kavramlar› kullanmaktad›rlar. Ayr›ca daha önce yap›lan araﬂt›rmalar›n da gösterdi¤i gibi
4-6 yaﬂ grubundaki çocuklar›n bilimle ilgili bilgileri s›n›rl›d›r. K›saca bu sonuç çocuklar›n gerek biliﬂsel
geliﬂimleriyle ilgili s›n›rl›l›klar›ndan gerekse dil geliﬂim düzeylerine göre soyut tan›mlamalar yapmada
yetersiz olmalar›ndan kaynaklanm›ﬂ olabilir (Haktan›r, 2005; Bayhan ve Artan, 2004).
5. SONUÇLAR

Çocuklar›n “Bilim nedir?” sorusuna verdikleri cevaplarda araﬂt›rma ve inceleme yapmak gibi bir
tak›m bilimsel kavramlara sahip olduklar› görülmektedir (Tablo 1).
Çocuklar bilim insan›n›n kim oldu¤unu aç›klarken yayg›n olarak kullan›lan imaj özelliklerinden,
alternatif karakterlerden ve çevresinden bildi¤i meslek gruplar›ndan yararlanarak aç›klama yoluna
gitmiﬂlerdir (Tablo 2).
Çocuklar›n “Bilim insan› ne iﬂ yapar?” sorusu ile karﬂ›laﬂt›klar›nda verdikleri cevaplar›n genellikle
onlar›n kapal› alanlarda çal›ﬂt›klar›, çok çal›ﬂ›p para kazand›klar›, çeﬂitli teknolojik araçlar kullanarak
araﬂt›rma, inceleme ve deneyler yapt›klar› yönünde oldu¤u belirlenmiﬂtir (Tablo 3).
Çocuklar her üç soruya büyük oranda “bilmiyorum” cevab›n› vermiﬂlerdir (Tablo 1, 2 ve 3).
Sonuç olarak, çocuklar›n bilim kavram› ile iliﬂkili üç kavram› erken çocukluk döneminden itibaren
karﬂ›laﬂt›klar› çevresel faktörler ve do¤uﬂtan gelen do¤al merak duygusu arac›l›¤›yla edindikleri
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deneyimlerle kazand›klar› söylenebilir. Bu alanda yap›lan araﬂt›rmalar, çocuklarda bilimsel bilgiyi ö¤renme
sürecinin baﬂlang›c› ve geliﬂim aﬂamalar› hakk›nda bilgi vermektedir. Bu baﬂlang›ç noktas›, ileri dönemlerde
bilime karﬂ› geliﬂtirilecek tutumlar›n niteli¤inin belirlenmesinde önemli rol oynayabilir. Çocuklar›n
düﬂünmelerine olanak sa¤layan bir çevre yaratarak bu süreçleri desteklemek yetiﬂkinlerin yerine getirmesi
gereken önemli bir sorumluluktur.
6. ÖNER‹LER

Çocuklar›n araﬂt›rmada verdikleri cevaplardan hareket edilerek, formal e¤itimin her kademesindeki
ö¤rencilere bilim ve bilim insan› ile ilgili gerçekçi bir imaj kazand›rmak için çeﬂitli programlar
oluﬂturulmal›d›r. Bu programlar çocuklar›n bilim adamlar›n› laboratuvarlar d›ﬂ›nda çeﬂitli ortamlarda,
rollerde bir araya gelmeleri için f›rsatlar içermelidir. Gerek bilim adamlar›n›n çal›ﬂma ortamlar›nda gerekse
okul ortam›nda buluﬂma olanaklar› yarat›larak somut deneyimler sa¤lanmal›d›r. Bu tür etkinlikler bilime ilgi
duyan ö¤renciler için de ayd›nlat›c› nitelikte olacakt›r.
Bilim ve bilim insan› ile ilgili tan›t›m programlar› geliﬂtirilip çocuklar›n alg›lar›ndaki de¤iﬂiklikler
öntest-iﬂlem-sontest modeliyle incelenebilir.
Ö¤retmenler çocuklar›n bilim ve bilim adamlar›na yönelik pozitif tutumlar geliﬂtirmelerine olanak
sa¤layan etkinliklerde bulunmal›d›r. Bilim adamlar›n› ve aktivitelerini anlat›rken cinsiyet vurgulamayan bir
dil kullanarak, cinsiyet rolleri ile ilgili geliﬂebilecek yarg›lar önlenebilir. Çocuklar›n bilimi, birebir içinde
yer ald›klar› deneyimler sonucunda e¤lenceli bir aktivite olarak kabul etmeleri, haz›rlanacak e¤itim
programlar›n›n buna paralel olarak ﬂekillendirilmesini gerektirmektedir. Baﬂka bir deyiﬂle programlar›n,
çocuklar›n geliﬂim düzeyine uygun olarak somut, e¤lenceli ve onlar› bilimsel aktivitelere yönlendirici
nitelikte olmas›na dikkat edilmelidir.
“Bilim insan›” kavram›n›n özellikle okul öncesi dönemde buldu¤u karﬂ›l›k, ileriki dönemlerde
kiﬂilerin bilim insan› imaj›na yönelik sahip olacaklar› yarg›lar›n oluﬂmas›nda etkili olmaktad›r. Çünkü
imajlar bireylerin dünya görüﬂünü ﬂekillendirir. Bu nedenle yaz›l› ve görsel iletiﬂim araçlar›nda daha genel
bir kavram olan “bilim insan›”n›n kullan›lmas› yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r.
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EXTENDED ABSTRACT (Uzun ‹ngilizce Özet)
Science is a way of knowing, and there are values and beliefs inherent to the development of scientific knowledge. In
the same time, science is the best way of observing and thinking about the world. Children’s natural curiosity is a basis to
improving scientific knowledge and thinking. The rapid growth in new knowledge requires continuous changes in the way
science taught. Developed countries have organized projects to promote close cooperation between scientists and educators.
The aim is to improve the quality of hands-on science activities and the view that children have of science. Therefore research
about childrens views on science and scientists must be done to provide children’s with a realistic image of scientists and how
they go about doing science.
Studies assessing student’s images of scientists have shown that students possess interesting stereotypic images of
scientists. For example, students generally perceive scientists as being old or elderly males, and view scientists as individuals
who work alone in a laboratory. The most common technique assessing student’s images of scientists has been the Draw-AScientist Test (DAST) developed by Chambers (1983). Each item on the DAST represents a stereotypic characteristic derived
from reviews of literature relating to children’s images of science.
This study aims to investigate preschool children’s images of scientist and their views on science. The sample of this
study includes 330, 6- year- old children who were choosen randomly from pre-schools in Ankara. Children were asked to
answer following questions: “What is science?”, “Who is a scientist?”, and “What does a scientist do?”. Children’s responses
were recorded by the researcher by individual interviews. Data were analyzed based on Chambers’s study (1983). Analysis of
the children’s responses related to the science and scientist were conducted through the use of an additional data tally sheet
that helped categorize the children’s perceptions and responses.
Data was rated for repetition of specific stereotypic images obtained from children interviews compiled and reviewed.
They were categorized into seven main groups that is parallel with the DAST and DAST-C. Although the DAST and the
DAST-C are useful tools in gaining insight into children’s views of science and scientists, many researchers recomended
individually interview with children, because young children drawings do not provide detailed information. Additionaly, in a
research done by Mays (2001) kindergarten and first grade children drew almost none of the seven indicators about scientists.
Extra explanation is needed to make sure the complete meaning or intent of their drawing. Thus, we prefered to use only
interviews with the children.
Features of scientist such as lab coasts, glasses, facial hair, and symbols of research, such as books, laboratory
instruments and equipment were common responses among all children. Children were effected mythic stereotypes that were
in cartoons and films. Through various media, children are bombarded with a variety of verbal and visual images of scientists.
These images are diverse and often fraught with stereotypes. For example, cartoonist, artsists, and writers often historically
portray scientists as diabolical, madmen and harmless eccentrics who work alone dreary laboratories surrounded be flasks and
beakers. These findings were found similar with the previous studies.
These results have shown that children form concepts and develop attitudes toward science and scientists at an early
age. Children acquire views on science and a stereotypical images of the scientist in preschool period.
The researcher recommended that teachers should attempt to provide learning environments that will lead children to
develope positive attitudes and less stereotypic views concerning scienctists and science. By incorporating activities that do
so whether it through an activity center, a structured teacher intervention program, or by having scientists from all walks of
life visit a classroom, teachers can enhance their classroom environment by providing a meaningful image of science and
scientists. Science materials in schools have included a variety of activities that encouraged children to engage in the same
processes that scientists use. In these activities, students describe objects and events, ask questions, construct explanations of
natural phenomena, test those explanations, and communicated their ideas to others. Additionally, making connections
between teachers and scientists create a realistic view of doing science.
The information that we obtained in this study has been limited to 6 years old children. We encourage others to use
the same research to gain insights about how children’s in different parts of educational levels perceive science and its
relevancy to them. This paper should be used on a continual basis by teachers to collect information about science and its
usefulness to them. This information could serve as an evaluation tool for teachers to assess the effectiveness of their science
instructions.

