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Povzetek 

 

Cilj prispevka je s slovensko različico testa KiddyCAT
©
 raziskati, kakšen je odnos do lastnega govora 

pri predšolskih otrocih, ki jecljajo, in ugotoviti ali obstajajo razlike v odnosu do lastnega govora med 

predšolskimi otroki, ki jecljajo, in njihovimi vrstniki, ki govorijo tekoče. Rezultati so bili pridobljeni 

na vzorcu 49 predšolskih otrok, ki jecljajo, in 74 predšolskih otrok, ki govorijo tekoče. Skupini sta bili 

razdeljeni na dve podskupini – na mlajše, stare od 3 do 4,4 leta in starejše, stare od 4,5 leta do 6 let. 

Rezultati so pokazali, da otroci, ki jecljajo, na testu KiddyCAT
©
 dosežejo statistično pomembno 

(velikost učinka je velika) večje število točk kot njihovi vrstniki, ki govorijo tekoče. Prav tako je 

razlika med točkami mlajših in starejših otrok, ki jecljajo, vendar ni statistično pomembna. Negativen 

odnos do govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo, z leti narašča. Nasprotno pa pri otrocih, ki 

govorijo tekoče, negativen odnos do govora z leti upada, razlika pa ni statistično pomembna (velikost 

učinka je majhna). Spol na rezultate testa KiddyCAT
©
 ni vplival. 

Test odnosa do lastnega govora za predšolske otroke – KiddyCAT
©
 je uporaben za zgodnje 

ugotavljanje odnosa predšolskih otrok do lastnega govora in je instrument, ki pomaga pri odločanju o 

terapiji jecljanja. 

 

Ključne besede: jecljanje, KiddyCAT
©
, odnos do govora, predšolski otroci. 

 

Abstract 

 

The aim of this paper is to investigate the communication attitude of preschool children who stutter by 

using the KiddyCAT
©
, and to determine whether there are differences in communication attitude 

among preschool children who stutter, and their peers who are fluent speakers. Data are based on a 

normative sample of 49 preschool CWS and 74 preschool CWNS. The children were divided into two 

subgroups according to age – ‘’younger’’ 3 – 4.4 years old and ‘’older’’ 4.5 – 6 years old.   

Results showed that preschool CWS scored statistically significantly higher on KiddyCAT
©
 than 

preschool CWNS (large effect size). There is the mean difference in scores between younger and older 

preschool CWS but it is not statistically significant (small effect size). Negative communication 

attitude in preschool CWS increases with age, whereas an opposite observation was made for 

preschool CWNS, the mean difference was not statistically significant. Gender did not affect the test 

results.  

The KiddyCAT
©
 is a useful tool for the early detection of communication attitude of preschool 

children and helps in deciding on stuttering therapy. 

 

Key words: communication attitude, KiddyCAT
©
, preschool children, stuttering. 
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1 UVOD 

 

Ocenjevanje, diagnosticiranje in terapija govora ljudi, ki jecljajo, je multidimenzionalne 

narave in zato je posebno pozornost potrebno nameniti afektivnim, kognitivnim in vedenjskim 

vidikom  osebnosti (Conture, 2001; Vanryckeghem & Brutten, 1997). Pomembno vlogo, ki 

vpliva na začetek, razvoj in pojavnost jecljanja, pa ima tudi negativen odnos do lastnega 

govora.  

Različni raziskovalci so ugotovili, da v odnosu do lastnega govora obstaja statistično 

pomembna razlika med osebami, ki jecljajo, in tistimi, ki govorijo tekoče (Mclure & Yaruss, 

2003, Vanryckeghem & Brutten, 1997, 2001). Odrasli in otroci, ki jecljajo, kažejo pomembno 

bolj negativen odnos do lastnega govora kot njihovi vrstniki, ki govorijo tekoče (Bernardini, 

Zmarich, Cocco, 2004; Brutten & Vanryckeghem, 2003; Jaksic Jelcic & Brestovci, 2000; 

Vanryckeghem & Brutten, 1997, 2001, Vanryckeghem, Brutten, Hernandez; 2005). 

Statistično pomembna razlika med šestletnimi otroki, ki jecljajo, in tistimi, katerih govor je 

tekoč, je raziskovalce vodila v ugibanja, ali se mogoče razlike v odnosu do lastnega govora 

pokažejo že pred šestim letom (Vanryckeghem & Brutten, 1997). K temu so jih napeljevale 

tudi raziskave (npr. Ezrati, Platzky, Yairi, 2001), ki so pokazale, da se že otroci pri treh letih 

zavedajo svoje netekočnosti v govoru, temu pa kmalu sledi tudi negativen odnos do lastnega 

govora. Te raziskave so sovpadale z ugotovitvami praktikov, ki so čutili nujnost po obravnavi 

negativnega odnosa do lastnega govora že pri predšolskih otrocih (Conture, 2001).  

Dejstva o zavedanju razlik med tekočim in netekočim govorom pri otrocih, starih tri leta 

(Ambrose, Yairi, 1994), in o različnosti stališč do govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo, 

in njihovih vrstnikih, ki govorijo tekoče, ter dejstvo, da to stališče do govora pri otrocih, ki 

jecljajo, z leti postaja vedno bolj negativno (Vanryckeghem in Brutten, 1997), osvetljujejo 

pomembnost vpliva stališč do lastnega govora na jecljanje. Te ugotovitve vplivajo na prakso 

in v določenih primerih zahtevajo tudi njeno spremembo. Kažejo na potrebo po oceni stališč 

do govora pri predšolskih otrocih s problematično tekočnostjo govora in kadar je potrebno 

tudi na vključitev sprememb stališč do govora v samo terapijo govora (Conture, 2001; 

Zebrowski, Kelly, 2002).  

Tako sta Vanryckeghem in Brutten (2007) oblikovala test KiddyCAT©, instrument, ki 

temelji na verbalnem izpolnjevanju in ki je osnovan za ugotavljanje stališč do lastnega govora 

pri otrocih mlajših od šest let (Vanryckeghem, Hylebos, Brutten, Peleman, 2001).  

Vanryckeghem, Brutten in Hernandez (Vanryckeghem, Brutten, Hernandez, 2005) so za 

ugotavljanje stališč do govora pri 45 otrocih med tretjim in šestim letom, ki jecljajo, in pri 63 

njihovih vrstnikih uporabili KiddyCAT©, samooceno govora. KiddyCAT©, sestavljen iz 12 

trditev, se je izkazal kot uporabno orodje za oceno stališč do govora; rezultate pridobimo v 

zelo kratkem času, prav tako pa se je izkazal kot zanesljiv, veljaven in stabilen instrument. 

Rezultati raziskave M. Vanryckeghem in Bruttena (1997) so pokazali, da se otroci že pri 

treh letih zavedajo tekočnosti v govoru, in da imajo najpozneje pri šestih letih otroci, ki 

jecljajo, bolj negativno stališče do govora kot njihovi vrstniki. Negativen odnos do govora z 

leti narašča, kar dokazujejo rezultati raziskave, ki kažejo, da so imeli mlajši otroci (3-4 let), ki 

so bili vključeni v raziskavo, manj negativen odnos do lastnega govora kot starejši predšolski 

otroci (5-6 let). Razlike med spoloma pri odnosu do lastnega govora niso ugotovili. 

V Sloveniji instrumenta, ki bi ocenjeval odnos do lastnega govora pri predšolskih otrocih, 

ki jecljajo, ni, zato je bil naš cilj prirediti slovensko različico testa KiddyCAT©, ki je uporaben 

v zgodnji diagnostiki predšolskih otrok, saj lahko na podlagi rezultatov le-tega, oblikujemo 

terapijo jecljanja, tako da obravnava tudi negativno stališče do govora, kar je pomemben vidik 

za uspešnejšo terapijo govora. 
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2 CILJ 

 

Cilj raziskave je raziskati, kakšen je odnos do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki 

jecljajo, in ugotoviti, ali obstajajo razlike v odnosu do lastnega govora med predšolskimi 

otroki, ki jecljajo, in njihovimi vrstniki, ki govorijo tekoče. Prav tako smo želeli ugotoviti ali 

se odnos do lastnega govora razlikuje med mlajšimi in starejšimi otroki, ki jecljajo, ter kakšen 

vpliv na odnos do lastnega govora ima spol.  

 

 

3 METODA 

 

Raziskavo smo izvedli z uporabo deskriptivne in kavzalne neeksperimentalne metode. 

 

3.1 Vzorec 

 

Vzorec je neslučajnostni namenski. Izbira otrok v vzorec je bila namerno pristranska, saj 

smo vnaprej izločili otroke z nezaželenimi lastnostmi in v vzorec izbrali le tiste otroke, ki so 

imeli vnaprej želene lastnosti. Vzorec je predstavljalo 123 predšolskih otrok v starosti od 3 do 

6 let. Razdeljen je na dve osnovni skupini - na skupino otrok, ki jecljajo, in skupino otrok, 

katerih govor je tekoč. Znotraj se skupini delita še na dve starostni skupini in sicer od 3 let do 

4,4 leta in od 4,5 leta do 6 let. Skupino otrok, ki jecljajo, sestavlja 49 predšolskih otrok, od 

tega 17 deklic in 32 dečkov. Udeleženci, ki so zajeti v to skupino, prihajajo iz treh centrov 

(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center za sluh in govor Maribor, Center za korekcijo 

sluha in govora Portorož), ki pokrivajo celotno Slovenijo. Skupino otrok, katerih govor je 

tekoč, sestavlja 74 predšolskih otrok, ki nimajo nobenih govorno-jezikovnih težav. Od teh je 

35 deklic in 39 dečkov. Predšolski otroci prihajajo iz različnih vrtcev po Sloveniji. Raziskava 

je bila izvedena med letom 2013 in 2015. 

 

3.2 Spremenljivke 

 

Neodvisni spremenljivki, ki zagotavljata primerljivost skupine predšolskih otrok, ki 

jecljajo, in skupine predšolskih otrok, katerih govor je tekoč, sta spol in starost. Mediatorna 

spremenljivka je jakost jecljanja. Odvisne spremenljivke pa so postavke s testa odnosa do 

lastnega govora KiddyCAT©. 

 

3.3 Merski instrumentarij 

 

Odnos do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo, in njihovih vrstnikih, katerih 

govor je tekoč, smo preverili s testom odnosa do lastnega govora, za predšolske otroke – 

KiddyCAT© (Communication Attitude Test for Preschool and Kindergarten Children Who 

Stutter - Vanryckeghem in Brutten, 2007), ki je sestavljen iz dvanajstih trditev, na katere 

otrok odgovori z da/ne. Test je namenjen oceni odnosa do lastnega govora pri predšolskih 

otrocih v starosti od 3 do 6 let. Avtorja izvirnega testa KiddyCAT© M. Vanryckeghem in 

Brutten (2007) sta ključ točkovanja osnovala na podlagi teoretičnih spoznanj in sta odgovore 

na vprašanja, ki kažejo negativno stališče do govora, ovrednotila z 1 točko, odgovore na 

vprašanja, ki ne kažejo negativnega odnosa do lastnega govora, pa z 0 točk. Tako je 

minimalno število točk na testu 0, maksimalno število pa 12. Test je bil prirejen za slovensko 

populacijo. Vsebinska ustreznost je bila ekspertno preverjena. Konstruktna veljavnost je bila 

preverjena s faktorsko analizo, zanesljivost s Cronbachovim koeficientom (α = 0.74), 
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objektivnost pa je bila zagotovljena z enakimi pogoji testiranja; zagotovljena je bila 

objektivnost izvedbe testiranja, vrednotenja in interpretacije rezultatov. 

 

 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Kot je razvidno iz tabele 1, se točke na reprezentativnem vzorcu testa KiddyCAT© pri 

predšolskih otrocih, ki govorijo tekoče, gibljejo v vrednostih od 0 do 5. Na testu KiddyCAT© 

je mogoče doseči največ 12 točk. Aritmetična sredina v skupini otrok, ki govorijo tekoče, je 

0.81, standardna deviacija 1.51. Modus pri tekočih govorcih je 0. Kot je razvidno s slike 1, 

točke otrok, ki ne jecljajo, segajo v spodnjo polovico razdelitve.  

Pri otrocih, ki jecljajo, so se na testu KiddyCAT© točke razporedile v vrednostih od 0 do 

10, modus je 5. Aritmetična sredina pri otrocih, ki jecljajo, je 5.16, standardna deviacija 2.98. 

S slike 1 je razvidno, da so točke otrok, ki jecljajo, širše distribuirane kot točke njihovih 

vrstnikov, ki govorijo tekoče.  

 
Tabela 1: Opisna statistika rezultatov na testu KiddyCAT

©
 

 Otroci, 

ki jecljajo  

(n = 49) 

Otroci, 

ki govorijo tekoče  

(n = 74) 

Aritmetična sredina (M) 5.16 0.81 

Standardna deviacija (SD) 2.98 1.51 

Modus 5 0 

Minimum  0 0 

Maksimum 10 5 

 

 
Slika 1: Razporeditev točk od 0 do 10 v skupini otrok, ki jecljajo, in skupini otrok, ki  govorijo tekoče 
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V raziskavi M. Vanryckeghem in Bruttna (2007) je bila povprečna vrednost točk za 

skupino otrok, ki jecljajo, 4.36 (SD = 2.78), za skupino otrok, ki govorijo tekoče, pa 1.79  

(SD = 1.78). Tudi rezultati Clarka, Contura, Frankela in Waldena (2012) – povprečje za 

eksperimentalno skupino 4.42 (SD = 2.53) in povprečje za kontrolno skupino 2.61  

(SD = 2.20) – in rezultati Węsierske, Vanryckeghemove, Jeziorczakove, Wilkove (2013) – 

povprečje za eksperimentalno skupino 4.60 (SD = 2.46) in povprečje za kontrolno skupino 

1.47 (SD = 1.05) – kažejo podobne rezultate. 

Če naše rezultate primerjamo z rezultati zgoraj navedenih študij, ugotovimo, da kažejo 

slovenski predšolski otroci, ki govorijo tekoče, v povprečju manj negativno stališče do 

lastnega govora kot predšolski otroci iz ZDA (Clark, Conture, Frankel in Walden, 2012; 

Vanryckeghem, Brutten, 2007) in predšolski otroci iz Poljske (Węsierska, Vanryckeghem, 

Jeziorczak, Wilk, 2013). Prav tako lahko iz rezultatov sklepamo, da imajo slovenski 

predšolski otroci, ki jecljajo, v povprečju bolj negativna stališča do lastnega govora kot 

predšolski otroci zgoraj omenjenih študij. Vzrok gre mogoče iskati v kulturno pogojenih 

razlikah. 

Za ugotavljanje razlik med primerjalno in proučevano skupino smo uporabili F test. Med 

skupino predšolskih otrok, ki jecljajo, in skupino predšolskih otrok, ki govorijo tekoče, 

obstaja statistično pomembna razlika v odnosu do govorne komunikacije, ki jo ocenjujemo s 

testom KiddyCAT© (F = 114.136, p = 0.000, Cohen η2 = 0.485). Tudi velikost učinka je 

velika, saj je r > 0.26. Statistično pomembna razlika med skupino otrok, ki jecljajo, in skupino 

otrok, ki govorijo tekoče, po posameznih postavkah, se je pokazala pri vseh 12 postavkah 

testa KiddyCAT©. 

Glede na rezultate, ki so jih pokazale opravljene študije v tujini (Vanryckeghem, Brutten, 

2007; Clark, Conture, Frankel in Walden, 2012; Węsierska, Vanryckeghem, Jeziorczak, Wilk, 

2013) smo pričakovali, da se bodo rezultati predšolskih otrok, ki jecljajo, pomembno 

razlikovali od rezultatov otrok, ki govorijo tekoče. Predšolski otroci, ki jecljajo, so kazali 

pomembno bolj negativen odnos do lastnega govora kot otroci, ki govorijo tekoče. 

Kot smo že zapisali, smo otroke, ki jecljajo, razdelili v dve skupini – mlajše, stare od 3 do 

4,4 leta, in starejše, stare od 4,5 do 6 let, da bi ugotovili, ali se odnos do lastnega govora s 

starostjo spreminja oz. se razlikuje med mlajšimi in starejšimi otroki, ki jecljajo. 

 
Tabela 2: Opisna statistika rezultatov na testu KiddyCAT

©
 za skupino mlajših in starejših otrok, ki 

jecljajo 

 Mlajši (n = 25) 

(3-4,4 let) 

Starejši (n = 24) 

(4,5-6 let) 

Aritmetična sredina (M) 4.64 5.71 

Standardna deviacija (SD) 3.25 2.61 
 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da imajo mlajši otroci, ki jecljajo, nižje povprečje točk  

(M = 4.64) na testu KiddyCAT© kot starejši otroci, ki jecljajo (M = 5.71). 

Zaradi majhnega vzorca in nenormalne porazdelitve smo statistično pomembnost preverjali 

z neparametričnim Mann-Whitneyjevim U-testom. Rezultati ne kažejo statistično pomembne 

razlike med odnosom do jecljanja pri mlajših in starejših otrocih, ki jecljajo (Mann-

Whitneyjev U-test = 240.000, p = 0.227, Cohen r = 0.17). Tudi velikost učinka je majhna, saj 

je r < 0,30. Negativen odnos do lastnega govora s starostjo predšolskih otrok, ki jecljajo, 

narašča, vendar to ni statistično pomembno. Rezultati ne potrjujejo, da bi negativen odnos do 

lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo, s starostjo naraščal. 
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Dobljeni rezultati se ujemajo z rezultati drugih raziskav v tujini. M. Vanryckeghem in 

Brutten (2007) nista ugotovila statistično pomembnih razlik v odnosu do lastnega govora pri 

mlajših predšolskih otrocih, ki jecljajo (F = 1.388, p = 0.245). Prav tako statistično 

pomembnih razlik med mlajšimi in starejšimi predšolskimi otroki v odnosu do lastnega 

govora niso ugotovili Clark, Conture, Frankel in Walden (2012) niti Węsierska, 

Vanryckeghemova, Jeziorczakova in Wilkova (2013).  

Mlajši otroci lahko na splošno kažejo zaskrbljenost zaradi svojega govora – morda tudi 

zaradi tega, ker so v obdobju intenzivnega govornega in jezikovnega razvoja, v obdobju, ko 

njihov govorni aparat na splošno še ni dovolj zrel. Pri starejših otrocih, ki govorijo tekoče, se 

ta zaskrbljenost, ki je pri mlajših otrocih posledica nezrelosti govora in jezika, razreši, saj tudi 

rezultati kažejo, da otroci, ki govorijo tekoče, s starostjo zmanjšajo negativen odnos do 

govora (čeprav rezultat v našem primeru ni bil statistično pomemben). Za starejše predšolske 

otroke, ki jecljajo, pa bi lahko pričakovali, da čeprav je njihov govorni aparat zrelejši, zaradi 

jecljanja niso nič manj zaskrbljeni zaradi svojega govora. Pravzaprav lahko pričakujemo, da 

bo njihov odnos do lastnega govora postal celo bolj negativen. Naši rezultati kažejo tendenco 

vedno bolj negativnega odnosa do lastnega govora, niso pa bili statistično pomembni. Glede 

na rezultate drugih raziskav o odnosu do lastnega govora pri osnovnošolskih otrocih (Brutten, 

Vanryckeghem, 2003, 2007; Vanryckeghem, Brutten, 1997), opažamo, da postaja odnos do 

lastnega govora z leti vedno bolj negativen. Pri interpretaciji rezultatov moramo biti previdni, 

saj je vzorec posamezne podskupine majhen. 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike v odnosu do lastnega govora pri otrocih, ki 

jecljajo, tudi glede na spol. V tabeli 3 so rezultati dečkov in deklic za skupino predšolskih 

otrok, ki jecljajo, in za skupino predšolskih otrok, ki govori tekoče. V skupini otrok, ki 

jecljajo, razlika med spoloma ni bila statistično pomembna (F = 0.335, p = 0.566, Cohen η2 = 

0.007), prav tako ni bila statistično pomembna razlika med dečki in deklicami, ki govorijo 

tekoče (F = 0.132, p = 0.717, Cohen η2 = 0.017). V obeh primerih je bila velikost učinka 

majhna. Pričakovano pa je bila statistično pomembna razlika med dečki primerjalne in 

proučevane skupine (F = 71.850, p = 0.000, Cohen η2 = 0.510) in deklicami primerjalne in 

proučevane skupine (F = 37.930, p = 0.000, Cohen η2 = 0.431). Velikost učinka je bila v obeh 

primerih velika. 

 
Tabela 3: Opisna statistika rezultatov na testu KiddyCAT

©
 za dečke in deklice, ki jecljajo 

 Dečki (n = 63) Deklice (n = 51) 

 Jecljajo   Ne jecljajo  Jecljajo Ne jecljajo 

Aritmetična sredina (M) 5.34 0.87 4.82 0.74 

Standardna deviacija (SD) 2.87 1.47 3.23 1.58 

 

 

Kot lahko ugotovimo iz rezultatov spol ne vpliva na rezultat na testu KiddyCAT
©

. 

Podobno ugotavljajo tudi Clark, Conture, Frankel in Walden (2012) in Węsierska in 

Vanryckeghemova (2015), ki prav tako niso ugotovili razlik med spoloma v odnosu do 

lastnega govora. 

Za ugotavljanje zanesljivosti smo po metodi interne konsistentnosti izračunali Cronbachov 

koeficient α, ki za skupino otrok, ki jecljajo, in za skupino otrok, ki govorijo tekoče, znaša 

0.73, kar je primerljivo z rezultati na testu KiddyCAT
©

 pri otrocih iz Amerike, kjer je 

Cronbachov koeficient znašal 0.75 za skupino otrok, ki jecljajo, in 0.72 za skupino otrok, ki 

govorijo tekoče (Vanryckeghem, Brutten in Hernandez, 2005), pri poljskih otrocih, pa je 

Cronbachov koeficient za obe skupini znašal 0.71 (Węsierska, Vanryckeghem, 2015).     
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5 ZAKLJUČEK 
 

Raziskava potrjuje, da je KiddyCAT
©

-SLO ustrezno preveden in prilagojen, saj 

pomembno razlikuje predšolske otroke, ki jecljajo, od predšolskih otrok, katerih govor je 

tekoč, kar kažejo tudi raziskave, opravljene s testom KiddyCAT
©

 drugod po svetu (Clark, 

Conure, Frankel, Walden; 2012, Vanryckeghem, Brutten; 2007, Węsierska, Vanryckeghem, 

Jeziorczakova in Wilkova; 2013, Węsierska, Vanryckeghem; 2015). Rezultati potrjujejo, da je 

test KiddyCAT
©

 zanesljiv instrument, ki razlikuje med odnosom do lastnega govora pri 

otrocih, ki jecljajo, in tistih, ki govorijo tekoče. Prav tako z raziskavo potrjujemo, da imajo 

otroci že v tako zgodnjem obdobju, tako blizu začetka pojava jecljanja, oblikovno stališče do 

lastnega govora, ki otroku pomaga vzpostaviti tekočnost govora (pri otrocih, ki govorijo 

tekoče) ali pa otroka zavira pri vzpostavitvi tekočega govora (pri otrocih, ki jecljajo). Še 

vedno pa ostaja odprto vprašanje, ali se stališča, odnos do lastnega govora pojavi pred 

začetkom pojava jecljanja ali po njem, kar odpira možnosti novim raziskavam.   

V prihodnjih raziskavah bi bilo smiselno otroke, ki jecljajo, spremljati dlje časa in 

ugotavljati razlike na testu KiddyCAT
©

 skozi čas tudi glede na to, ali so otroci prenehali 

jecljati ali njihovo jecljanje vztraja, vse to pa povezati tudi z osebnostnimi značilnostmi 

posameznega otroka (glede na odnos do lastnega govora in tudi na to, ali je jecljanje 

izzvenelo ali vztraja). 
Poznavanje odnosa do lastnega govora ima velik pomen tudi za prakso. Če logopedi v 

procesu diagnosticiranja in tudi tekom terapije ocenijo otrokov odnos do lastnega govora, 

hkrati pa spremljajo morebitno spreminjanje le-tega, jim to lahko pomaga pri načrtovanju 

primerne terapije govora in vsekakor vpliva tudi na njeno uspešnost.  
 

 

6 LITERATURA 

Ambrose, N., & Yairi, E. (1994). The development of awareness of stuttering in preschool children. 

Journal of Fluency Disorders, 19, 229–245. 

Bernardini, S., Zmarich, C., & Cocco, L. (2004). Communicative attitude of gradeschoolers who do 

and do not stutter. The ASHA Leader, 9, 104. 

Brutten, G., Vanryckeghem, M. (2003). Behavior Assessment Battery: A multi-dimensional and 

evidence-based approach to diagnostic and therapeutic decision making for children who stutter. 

Belgium: Stichting Integratie Gehandicapten & Acco Publishers. 

Brutten, G., Vanryckeghem, M. (2007). Behavior Assessment Battery for school-age children who 

stutter. San Diego, CA: Plural Publishing, Inc. 

Conture, E. (2001). Stuttering: Its nature, diagnosis and treatment. Boston: Allyn and Bacon. 

Clark, C.E., Conture, E.G., Frankel, C.B., Walden, T.A. (2012). Communicative and psychological 

dimensions of the KiddyCAT. “Journal of Communication Disorders”, vol. 45, s. 223–234. 

Ezrati, R., Platzky, R., Yairi, E. (2001). The young child’s awareness of stuttering-like disfluency. 

Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 44, 368–380. 

Jaksic Jelcic, S., Brestovci, B. (2000). Communication attitudes of children who stutter and those 

who do not. Journal of Fluency Disorders, 25, 208. 

Mclure, J., Yaruss, S. (2003). Stuttering survey suggests success of attitude-changing treatment. 

ASHA Leader, 8(3), 19. 



40 

 

Vanryckeghem, M.,  Brutten, G. (1997). The speech-associated attitude of children who do and do 

not stutter and the differential effect of age. American Journal of Speech-Language Pathology, 6, 

67–73. 

Vanryckeghem, M., Brutten, G. (2001). The behavior assessment battery: A research pathway. 

Journal of Fluency Disorders, 26, 349–352. 

Vanryckeghem, M., Hylebos, C., Brutten, G., Peleman, M. (2001). The relationship between 

communication attitude and emotion of children who stutter. Journal of Fluency Disorders, 26, 1–

15. 

Vanryckeghem, M., Brutten, G. (2007). The KiddyCAT: Communication attitude test for preschool 

and kindergarten children who stutter. San Diego, CA: Plural Publishing. 

Vanryckeghem, M., Brutten, G., Hernandez, L. (2005). The KiddyCAT: A normative investigation of 

stuttering and nonstuttering preschoolers’ speech-associated attitude. Journal of Fluency Disorders, 

30, 307–318. 

Węsierska, K., Vanryckeghem, M., Jeziorczak, B., Wilk, B. (2013). Porównanie postaw 

komunikacyjnych mówiących płynnie i jąkających się polskojęzycznych dzieci w wieku 

przedszkolnym. V: Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej Metody i narzędzia diagnostyczne 

w logopedii – Warszawa. 

Węsierska, K., Vanryckeghem (2015). A comparision of communicative attitudes among stuttering 

and nonstuttering Polish preschoolers using the KiddyCAT. Procedia – Social and Behavioral 

Sciences. 

Zebrowski, P., Kelly, E. (2002). Manual of stuttering intervention. Singular Thomson Learning. 

Clifton Park: NY. 

 

 

Kratka predstavitev avtorjev 
 
As. dr. Jerneja Novšak Brce je profesorica defektologije, logopedinja in surdopedagoginja. Na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani je zaposlena kot asistentka za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike.  

 

Doc. dr. Damjana Kogovšek je profesorica defektologije za osebe z motnjo sluha in govora. Kot docentka za 

področje specialne in rehabilitacijske pedagogike je zaposlena na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na Oddelku 

specialne in rehabilitacijske pedagogike. 

 

Doc. dr. Stanislav Košir je zaposlen na Katedri za logopedijo in surdopedagogiko, na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. 

 

Izr. prof. dr. Martine Vanryckeghem je kot profesorica logopedije zaposlena na Univerzi na Floridi in se 

ukvarja predvsem s področjem jecljanja.  

 
Izr. prof. dr. Janez Jerman je za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike zaposlen na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku specialne in rehabilitacijske pedagogike. 

 

  


