
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE 

V NOVI GORICI 

 

DIPLOMSKA NALOGA 

VISOKOŠOLSKEGA 

UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA PRVE STOPNJE 

 

JAKA FORTUNAT 





Fakulteta za uporabne družbene študije 

v Novi Gorici 

 

DIPLOMSKA NALOGA 

GLASBA KOT KREATOR VREDNOT 

MLADOSTNIKOV 

Mentor: dr. Robert Vodopivec 

 

Nova Gorica, avgust 2018 Jaka Fortunat 





 

IZJAVA O AVTORSTVU 

Spodaj podpisani Jaka Fortunat, z vpisno številko 86015088, izjavljam, da je diplomsko 

delo z naslovom Glasba kot kreator vrednot mladostnikov, ki sem ga napisal pod 

mentorstvom dr. Roberta Vodopivca, 

 

 rezultat lastnega raziskovalnega procesa, 

 da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v predloženem delu, navedena oz. 

citirana v skladu s fakultetnimi navodili, 

 da so vsa citirana ali povzeta dela drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu virov, 

 da se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v obliki 

skoraj dobesednega parafraziranja v grafični obliki, s katerim so tuje misli oz. ideje predstavljene kot 

moje lastne kaznivo po zakonu; Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (UL RS, št. 16/07 – UPB3, 

68/08, 85/10 Skl. US: U-I-191/09-7, Up-916/09-16), 

 da se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo, za moj 

status na fakulteti ter ukrepov Fakultete za uporabne družbene študije v skladu z njenimi pravili, 

 da je elektronska oblika identična tiskani obliki dela ter soglašam z objavo dela na spletni strani 

fakultete, 

 da je delo lektorirano in urejeno skladno s fakultetnimi navodili in pravilniki objavljenimi na spletni 

strani fakultete. 

 

Nova Gorica, ______________ Podpis avtorja: ___________________ 

 





POVZETEK 

V diplomski nalogi obravnavamo povezanost mladih, natančneje mladostnikov, in glasbe 

oziroma poslušanje glasbe ter vplivom tega dejavnika na vrednote oseb pred prehodom v 

svet odraslih. Ob uvodni definiciji termina mladostnik nadaljujemo z opisom nekaj 

aktualnih dejavnosti, s katerimi se soočajo in jih, da bi se izognili stresu, uporabljajo 

pripadniki te starostne skupine. Med temi je seveda poglavje namenjeno tudi poslušanju 

glasbe ter podrobnejši pregled zgodovine glasbe s poudarkom na obdobjih, ki so ciljala na 

mladostnike kot osrednjo potrošniško skupino. Sledita metodološki pregled raziskovalnih 

problematik in predempirični del, v katerem predstavimo raziskovalna vprašanja, namen in 

cilje raziskovanja, raziskovalni problema in izbrano metodologijo, ki se najbolje prilega 

obravnavani tematiki in želenim ugotovitvam. Sledi opis postopka zbiranja virov 

predempiričnega dela kot tudi dela v sklopu metodološkega pristopa, pri čemer je treba 

predčasno analizirati vzorec sodelujočih pri kvalitativni analizi. 

Ocene in komentarji sodelujočih so poleg kodiranih podatkov analizirani, da preko njih 

ugotavljamo resničnost zadanih raziskovalnih vprašanj in tez. Osrednji del diplomske 

naloge je zaključen s krajšim povzetkom ugotovitev in zaključkom, v katerem je strnjeno 

naučeno in ugotovljeno. Podane so še možnosti za nadaljnji razvoj obravnavane tematike. 

Na koncu diplomske naloge sledijo še priloge v povezavi z delom: transkript, kodiranje 

transkripta, časovnica izdelovanja naloge, kontaktno pismo. 

Ključne besede: »mladostniki«, »vrednote«, »poslušanje glasbe«, »primarno opravilo«, 

»sekundarno opravilo« 



 

SUMMARY 

The objective of this Bachelor's dissertation is to examine the connection between 

adolescents and music, specifically the relationship between the two and how music affects 

one’s values in the period before entering adulthood. I have begun my dissertation by 

defining the technical term 'adolescent' and continued with describing activities adolescents 

engage in to avoid stress. One of the activities is listening to music. Following are chapter 

of musical history with emphasis on decades where music industry marked adolescents as 

the target audience for consumption. The pre-empirical part consists of research questions 

and objectives, description of the research topic and methods used for it. The process of 

collecting references used for my BA dissertation is also outlined in this chapter. Following 

is a description of methodology and the evaluation of participants in qualitative analysis. 

The results are coded and the evaluation and comments given by participants in the 

qualitative analysis are also analysed in order to confirm the credibility of the given 

questions. The dissertation is completed with a summary of my findings. Added to it are 

possibilities on how to further develop this thematic. 

Attachments to the dissertation: transcript, coding of said transcript, timeline of making the 

Bachelor’s dissertation, contact letter 

Key words: »adolescents«, »values«, »listening to music«, »primary task«, »secondary 

task« 
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1 UVOD 

Poslušanje glasbe je zadnje desetletje nedvomno eden stalno prisotnih dejavnikov novih 

generacij. Je pa tudi dejavnost, ki ji ne posvečamo posebne pozornosti in bi jo kot dejavnost 

navedli le redki, čeprav nas glasba pravzaprav spremlja na vsakem koraku življenja. 

Nekaterim glasba oziroma poslušanje glasbe predstavlja hrup in nelagodje, spet drugim 

ugaja umirjena glasba v ozadju. Tretjim poslušanje glasbe predstavlja nujo, saj se (le) z njo 

sprostijo in bolje delujejo pri vsakodnevnih opravilih. Povezanost dveh pojmov s širokim 

naborom definicij, kot sta mladostnik in glasba, je sicer jasna, celo logična, a prinaša veliko 

spornosti in neujemanj. Pomen glasbe pri mladostnikih je lahko izražen le z njihovimi 

besedami in z opazovanjem njihovega razmišljanja. Res je tudi ta pogled za vsako 

generacijo, če ne celo za vsakega posameznika, unikaten, saj se trendi, pričakovanja in 

navade spreminjajo pogosteje kot na letni osnovi. Zato je težnja po raziskovanju lastnosti, 

vrednot in obnašanj pripadnikov nekega območja v nekem času nujna. Nujna je na bistveno 

pogosteje, kot se to izvaja. Le z analiziranjem in pred tem izpraševanjem bomo dobili 

kakovostne in verodostojne podatke, s pomočjo katerih bomo imeli delček mozaika, ki bo 

prihodnjim generacijam prikazoval obstoj neke druge družbe z drugačnimi interesi in 

miselnostjo. 

2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 

Diplomska naloga obravnava problem prepoznavanja okoliščin, ob katerih se posameznik, 

natančneje mladostnik, odloči za dejavno poslušanja glasbe, naj si bo to prek medijev za 

individualno rabo, kot so slušalke, ali preko medijev, katerih signal lahko zaznavajo tudi 

drugi, ki so takrat v tistem okolju. Za nadaljnjo analizo povezanosti in vzajemnosti je 

smiselno izpostaviti opredelitve (definicije) glasbe, mladostnikov ter primarnih vidikov, ki 

so s temi dejavnostmi povezani. 

2.1 Mladostniki 

Mladostništvo ali adolescenca zaznamuje obdobje posameznika, v katerem ta prehaja iz 

otroštva v odraslost. To obdobje lahko delimo na tri krajša obdobja, in sicer na zgodnje 
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mladostništvo, ki naj bi okvirno trajalo od 11. do 14. leta, srednje mladostništvo od 15. leta 

do približno 18. leta starosti ter na pozno mladostništvo. To zajame še preostalih pet let 

mladostništvo, torej od 19. do približno 24. leta. Letne meje v virih variirajo, za obravnavo 

našega problema bomo upoštevali spisane meje mladostništvo med 11. in 24. letom starosti 

s poudarkom na poznejše stadije. Dejstvo je, da različne kulture časovno zelo različno 

dojemajo obravnavano obdobje. Za najrazličnejše interpretacije kot glavne vzroke štejemo 

spremembe na področju razmišljanja, obnašanja in čustvenega dojemanja. Večje 

spremembe nastajajo ob zaključku določene stopnje izobraževanja ali celo ob vstopu na 

delovno mesto, omenja se tudi ustvarjanje družine oziroma lastnega doma. Kot glavni 

povod zapustitve obdobja adolescence bi kot skupno značilnost večina kultur navajala 

individualnost. Ravno odvisnost od samostojnih finančnih zmogljivosti, zmožnosti in 

pričakovanja odločitev na podlagi lastne miselnosti ter razvoj lastnih specifičnih prepričanj 

poudarjajo človekovo neodvisnost in značaj t. i. odraslosti. Kot dodatek ali celo zadnjo 

lastnost pri osebi, ki vstopa v svet odraslosti, je smotrno omeniti še odgovornost, najsi bo to 

zgolj s psihološkega ali tudi s pravnomočnega vidika (Marjanovič Umek et al. 2009, 511–

524). 

V nadaljevanju diplomske naloge je torej obravnavano obdobje načeloma brez v prejšnjem 

odstavku spisanih lastnosti, vsaj ne v polni meri. Zanimajo nas osebe, ki predstavljajo 

značilnost adolescentov, ki živijo pri starših, so udeležene v izobraževalni program, niso 

zaposlene itd. 

2.2 Vrednote 

Mladostništvo je obdobje, v katerem oseba začne razvijati lasten vrednostni sistem. 

Načeloma je to posledica družbenih pričakovanj vsakega posameznika, obenem se s tem 

dosežkom kaže določena stopnja kognitivne razvitosti, ki omogoča preseganje konkretne 

ravni miselnih operacij. Človekov vrednostni sistem večinoma zajema vrednote, ki se 

nanašajo na nematerialne objekte. Pred ustvarjanjem lastnega omenjenega sistema 

posameznik izpostavlja vrednote kot vrednote, ki jih je prevzel od tistih, ki imajo 

vrednostni sistem razvit. Okvirni začetki ugotavljanja potrebe po ustvarjanju in razvoju 

tovrstnega sistema naj bi se pojavljali po 11. letu starosti, ko se takrat še otrok nauči 

razumeti pojave na predhodnih umskih stopnjah. Na razvoj vrednot mladostnika v prvi vrsti 
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vpliva družina, saj ga ta sooča s prej ustaljenim vrednostnim sistemom, katerega smotrnost 

se dnevno izraža v domačem okolju. Takoj za družino na hierarhijo vrednot in njihovih 

lastnosti vpliva širše okolje, najsi bo to šola, sočlani prostočasnih dejavnosti, prijatelji, 

mediji. Nov vrednostni sistem se po navadi stabilizira šele nekaj let po tem, načeloma ne 

pred 13. letom starosti. Smiselno je omeniti, da se nam vrednote kljub tako čustveni kot 

tudi psihološki stabilnosti spreminjajo vse življenje. Ravno razlike v življenjskih 

okoliščinah določenega življenjskega obdobja zrcalijo razlike med trenutnimi prevzetimi 

vrednotami in ravno zaradi tega so zlahka vidne razlike med pripadnikom zgodnjega in 

poznega mladostništva, med mladostnikom in odraslim ter odraslim in starostnikom. Kot 

omenjeno, že od začetka drugega desetletja starosti razvijamo vrednote preko dejavnosti, ki 

jim posvečamo več časa in energije. Hierarhično so s tem povezane vrednote višje 

umeščene, če ne zaradi drugega, zaradi samoopravičevanja. Ostaja pa dejstvo, da 

posameznik podane vrednote sprejme v celoti ali pa le delno (Furlan 2003, 71–72). 

Iz zaključka raziskave M. Furlana glede vrednot mladostnikov na območju »slovenskega 

kulturnega prostora«, ki pod lupo vzame vrednostne kategorije samousmerjenosti, 

stimulacije, hedonizma, storilnosti, moči, varnosti, konformnosti, tradicije, dobrohotnosti, 

univerzalizma in duhovnosti, je moč videti, da že za tako relativno majhno območje, kot je 

bilo v tem konkretnem primeru obravnavano, ne uspemo govoriti o skupnem kulturnem 

prostoru. V vsaki obravnavani regiji se pojavljajo določene posebnosti, kar avtorica poveže 

z vplivi geografskega okolja in gospodarskega stanja regije. Po drugi strani pa imamo na 

primer raziskave S. H. Schwartza, ki opozarjajo na več tipov vrednot, ki so se pojavljali v 

vseh raziskovanih conah (20 držav vseh kontinentov sveta). Ravno spreminjanje družbenih 

okoliščin v povezavi s stalnim tehnološkim, varnostnim, političnim in ekonomskim 

napredkom skozi čas vsekakor močno vpliva na strukturo vrednostnih kategorij določene 

kulture (Furlan 2003, 69–70 in 82). 

Vrednote današnjega časa se od tistih iz preteklosti razlikujejo ravno toliko, če ne še bolj, 

kot se spremembe, ki jih lahko spremljamo, razlikujejo od stanja, ki smo ga bili vajeni. 

Svet, v katerem je odprtih vedno več možnosti za obstoj čudežev, je isti kakor ta, v katerem 

večinsko prebivalstvo živi v revščini in lakoti. Je ob tem in še praktično neskončno drugih 

protislovjih v tem kontekstu sploh etično izražati optimizem? Je mar mogoče obratno: da 

človek opusti upanje? Ekološka zanka in politično nasilje sta dve od največjih zagat, ki 
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tvorita zanko, ki smo si jo počasi, a zanesljivo nadeli okrog vratu. Človek kot ne le žrtev 

nasilja in onesnaževanja, ampak tudi kot ustvarjalec obeh, je tisti, ki je zaradi lastnih 

notranjih nerazrešenih dilem postal slep, da teh niti več ne vidi, kaj šele, da bi uspel uzreti 

rešitev. Avtor izrazi, da je človek posebno bitje med drugim zato, ker ni sposoben 

prepoznati ciljev, ki bi ga osrečili, marveč se kontinuirano opoteka do drugih manjvrednih 

ciljev, s katerimi ne uspe doseči sreče, ampak ravno obratno. Pri doseganju teh sekundarnih 

ciljev si človek pomaga z opornimi prvinami, kot so ljubezen, vera in upanje, prek teh si 

ustvari vrline in vrednote, saj ravno te tri osmišljajo vse drugo (Musek 1993, 254–256). 

Na podzavestni ravni pridobljene izkušnje iz otroštva, kot so izkušnje prijetnega, izkušnje 

nevarnega, vrednega in nevrednega, v puberteti preidejo v zavestno raven. Uspešen prenos 

teh izkušenj se izraža z zadovoljivo sintezo in notranjo harmonijo, kar sovpada z zrelostjo, 

zavedanjem odgovornosti in samozavestjo. Za to med drugim skrbi konflikt med idealnim 

in resničnim jazom. Preveliko odstopanje med tema pa se odraža na veliko bolj negativen 

način, ki zna zajemati osebnostni zlom, razočaranje v izobraževalnih ustanovah, uničevanje 

dobrin v okolju in ne nazadnje težnjo po uničenju lastnega življenja. Ta dejanja so 

posledica prej navedenega čuta za dosego značaja, ki ga pričakuje družba. Če so lastnosti 

idealnega jaza precej oddaljene od doseženih in spoznanih, je razvoj osebnosti pubertetnika 

toliko težja naloga. S kom naj se druži, čemu in komu naj se upira, kaj naj kritizira, o čem 

naj se sprašuje, kako naj se poglablja vase, kaj mora odkriti sam, kaj naj posnema, kaj 

občuduje, česa naj se izogiba itd. so le nekatera vprašanja, ob katerih si mladostnik ustvarja 

smernice za reševanje konfliktov, prenesenih iz obdobja otroštva. K. Horney to prebijanje 

mladostnika skozi konflikte do zadostne stopnje zrelosti poimenuje »realni jaz«, v kar 

vključuje še zaupanje vase in v druge ter dobro počutje v lastnem telesu (Kren-Obran 1995, 

43). 

Mladostnik si bo identiteto gradil praktično kjerkoli, ker je to zanj v tem obdobju absolutna 

potreba, na ulici, doma, načeloma pa izven šole. V skrajnosti se mu kot potrditev izkažejo 

tudi spolnost in/ali mamila. Želja po tem nujnem potrjevanju lahko vodi do dveh reakcij, in 

sicer do potlačitve resničnosti ali do frustracije. Slednja, če se pojavlja pogosto, identiteto 

izniči, prva pa je povod za beg v sanjske svetove. Bežanje pred realnostjo se v okolju 

soljudi pogosto enači z raztresenostjo. Nesprejetje v resnični svet privede do sprejetja sveta, 

ki ga ponujajo droge in spolnost, saj tu vidi več in boljše možnosti za preživetje. Frustracija 
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je po drugi strani lahko precej koristna pri odraščanju, a v pravih merah. Argumenti na 

primer učiteljev in profesorjev, kot so želja mladostnika zgolj po zabavi, so glavni dejavnik, 

ki frustracijo samo še večajo. Tako imenovana zabava namreč ne opravlja primarne 

funkcije zabave, ampak nudi odmik, s katerim mladostnik potlači razvoj identitete 

(Galimberti 2009, 29). 

In ravno te spremembe, ki so značilne zgolj in samo za to življenjsko obdobje, mora 

posameznik prepoznati, ali sam ali s pomočjo drugih. Saj je ravno vrednotenje vrednot tista 

sprememba, ki jo mora družba narediti, in ne spreminjanje vrednot kot takih. Vrednostna 

zmeda je lahko rešena le z vrednostno strpnostjo in vrednostnim pluralizmom, kot ju 

poimenuje J. Musek. Nevsiljevanje oziroma asertivno dojemanje mnenj drugih glede 

vrednostnih sistemov je glavni del pomena vrednostnega pluralizma. Na podlagi 

upoštevanja teh dveh vrednostnih vidikov še vedno ne vemo, ali je sledenje v hierarhični 

razporeditvi vidikov osebnosti smotrno in etično. Že Platon je izpostavljal sledenje 

dobremu kot pomembnejše in z višjim položajem kot sledenje ideji resničnega in lepega. 

Moralno delovanje je torej pred spoznavnim. A le intuicija dobrega nam ne pokaže vnaprej, 

ali bo naše ravnanje pravilno. Če ne vemo, kako, moralnih ciljev ne moremo doseči, saj je 

spoznanje tisto, ki je potrebno, da bi jih dosegli (Musek 1993, 257). 

Človek je motiviran za naslednji dan in na svojstven način uresničuje svoje potrebe in žeje 

zaradi osredotočenosti v organizmu, ki se oskrbuje z energijo iz bližnje okolice. Po naravi 

je človek opremljen z več kot zadostno količino energije in sposobnosti, kot jih potrebuje za 

obstoj. Razvoj osebnosti s hierarhično opredelitvijo vrednot je določen s kulturo, ki nudi 

vzorce, kako priti do ciljev in potreb, in je v vsakem svojstvena po enkratnosti in izvirnosti 

(Kren-Obran 1995, 28). 

2.3 Glasba 

»Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca.« 

(Shakespeare n.d.) je William Shakespearov citat, ki glasbo poveličuje kot medij, s katerim 

se posameznik lahko umakne iz sveta tegob in obveznosti ter v njem najde svoj mir. 

Slovenski slovar knjižnega jezika glasbo opredeli kot »umetnost, katere izrazno sredstvo je 

zvok« (Slovenski slovar knjižnega jezika). V nadaljevanju slovarskega gesla nato izvemo, 
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da obstajajo različne zvrsti glasbe (baletna, cerkvena, filmska, plesna glasba (Slovenski 

slovar knjižnega jezika)), da je glasba lahko lahka, resna ali zabavna, absolutna, atonalna ali 

konkretna ... očitno je torej, da gre za raznolik pojem. 

Ta pojem je sicer za mnoge povsem samoumeven, a hkrati lahko ugotovimo, da bi ga s 

precejšnjo težavnostjo razložili nekomu, ki glasbe ne more zaznati. Dahlhaus in Eggebrecht 

že v uvodu enega od njunih mnogih del na temo glasbe zapišeta: »Nobeden ne ve, kaj je 

glasba, /…/ to ve vsakdo po svoje in končno vsak zase.«  (Dahlhaus in Eggebrecht 1991, 5). 

Vseeno ljudje zaznavamo glasbo na enak način – z zvokom. Gre za »občutek, ki ga vzbudi 

v ušesu nihanje zraka« (Glasba 1984, 307), saj je zvok »izmenično nihanje, ki se prenaša 

skozi zrak,, človek pa ga zaznava s slušnim organom tj. ušesom« (Bezjak 2001/02). Z 

zvokom so povezani še naslednji pojmi: ton, zven, šum in pok. To so različne oblike zvoka, 

ki se razlikujejo glede na časovni potek zvočnih pojavov (Bezjak 2001/02). 

Čisti ali sinusni ton je zvok z določeno frekvenco, ki ga je mogoče ustvariti le umetno s 

tonskimi generatorji (Mihelač 2010, 6). V naravi lahko čisti ton poustvarimo le z 

glasbenimi vilicami. Zven je na drugi strani pogostejši pojav, saj ga proizvajamo z glasom 

in instrumenti. Poleg osnovnega tona namreč vsebuje še delne tone, sestavljen je torej iz 

večjega števila tonov različnih velikosti in frekvenc. Delni toni med drugim sestavljajo tudi 

šum, a njihovo veliko število nam onemogoča natančno določitev te oblike zvoka. Ob vsem 

tem je potrebno omeniti še pok, ki je hipni ter glasni zvočni pojav. Ustvarimo ga z udarci, v 

glasbi najpogosteje na boben ali druga tolkala (Bezjak 2001/02). 

2.3.1 Vpliv glasbe na človeka 

Že primitivna ljudstva naj bi verjela, da glasba človeku omogoča navezati stik s kozmosom 

(Glasba 1984, 96). Zvoku so pripisovali posebno moč in verjeli v njegov vpliv na naravo. Z 

njim so tako odganjali neugodne in priklical ugodne vremenske razmere, prosili za plodnost 

člana skupnosti … Šamani so preko zvoka različnih glasbil vzpostavljali stik z 

onstranstvom in komunicirali z duhovi (Mihelač 2010, 23). 

Ker je bila glasba vseprisotna tudi v antični dobi, so o njej razglabljali tudi znani filozofi. 

Platon je tako ugotavljal, da glasba lahko človeka vzgaja ali kvari. Prav tako znan Epikur je 
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v skladu s svojo filozofijo glasbo enačil z vrsto užitka. O zdravilni moči glasbe izpričuje 

celo Stara zaveza – David tako z igranjem na harfo ozdravi Savla njegove norosti. Vpliv 

glasbe na človeka je poleg tega odvisen od zvrsti glasbe – vojna glasba v nas prebuja 

bojevitost, pri plesni nas zasrbijo podplati, zabavna glasba nas, kot je očitno, zabava itd. 

(Glasba 1984, 96). 

Danes je (tako pozitiven kot negativen) vpliv glasbe dokazan s številnimi empiričnimi 

raziskavami. Campbell je na primer proučeval vpliv glasbe na možgane in ugotovil, da 

hitrejši glasbeni ritmi možganske valove spodbujajo, počasnejši glasbeni ritmi pa možgane 

pomirjajo in nas posledično sproščajo. Mihelačeva prav tako trdi, da »glasba spodbuja 

avtonomni živčni sistem k upočasnjenemu dihanju in bitju srca« (Mihelač 2010, 24), s 

čimer omilimo svojo tesnobo in živčnost. Po drugi strani so znanstveniki na ameriški 

univerzi v Pensilvaniji proučevali vpliv glasbe na rekreativce – tisti, ki so glasbo poslušali, 

so laže obdržali ritem teka oziroma vadbe kot tisti, ki so se rekreirali v tišini. Študija 

britanske univerze Brunel je celo dokazala, da ima prvih 15 odstotkov boljše rezultate na 

treningu, saj postane dihanje športnika globlje in enakomerno, zaradi česar mišice dobijo 

več kisika (Mihelač 2010, 26). 

Danes je prav tako dokaj razširjeno zdravljenje z glasbili. Terapevti večinoma uporabljajo 

gonge ali tako imenovane pojoče sklede, ki naj bi preko vibracij pozitivno vplivali na 

človeško telo. Poleg tega nekateri izvajajo tudi zvočno masažo s himalajskimi pojočimi 

posodami. Glasba nam lahko pomaga ne samo pri sproščanju ali rekreaciji, ampak tudi pri 

učenju in pomnjenju. Ena bolj znanih raziskav je eksperiment bolgarskega psihologa 

Georga Lozanova, ki je proučeval vpliv glasbe na učenje tujega jezika. Študentje, ki so ob 

učenju tujega jezika poslušali klasične in baročne skladbe, so imeli bistveno boljše 

rezultate. Dodatno je zanimiv podatek, da so si lahko v spomin hkrati priklicali tako besedo 

kot tudi skladbo, ki so jo poslušali ob učenju te besede (Mihelač 2010, 26). 

Razumeti glasbo kot potek, ki se in odvija v času in obenem vsebuje čas, sodi k resnicam 

estetike, o kateri ni večjega smisla razpravljati. Dejstvo, da glasbeno delo traja ponovljiv 

delec neponovljivega časa in je fiksirano v obliki notnega zapisa, zaplete dvojnost izkušnje 

o glasbenem času. Zaznavanje glasbene forme v njeni celovitosti v filozofsko obarvanem 

delu »Kaj je glasba?« avtorja postavita na stranski tir in se raje poskusita soočiti z 
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medsebojnim odnosom med procesom in strukturo glasbenega dela, konkretno na primeru 

kvartnega predtakta. Sodeč po E. Kurthu je to le ena od posebnih energij dinamičnosti 

glasbe, ki njeno fluidnost poganja od tona do tona. Glasbeni čas sam po sebi vendarle ni 

čas, ampak igra vlogo doživetja časa v smislu osmišljenega zvenečega časa, pri čemer je 

zvenenje tisto, kar posreduje in izpolnjuje zaznavanje: začenjanje in zaključevanje, 

spreminjanje, gibanje, razvijanje, prekinjanje, stopnjevanje, plahnenje, pavziranje, 

pospeševanje, upočasnjevanje so časovne komponente, ki komponirano vključijo v časovno 

igro. Glasbeni čas je v kontrastu z za človeka eksistencialno morečim in najbolj realističnim 

najbolj kontra-realističen – je prototip izstopanja časa iz časa: osvoboditev od časa 

(Dahlhaus in Eggebrecht 1991, 115–122). 

3 MLADOSTNIKI IN GLASBA 

3.1 Mladostniška kultura 

Praktično vsak dan lahko spremljamo konstantno rastočo moč mladostniške kulture, saj ima 

ta že dobro stoletje na marsikaterem področju vodilno vlogo. Napredni umi so že pred samo 

iniciacijo procesa razvoja vpliva mladostnikov (konec 19. stoletja) napovedovali nujnost po 

namenjanju pozornosti tej starostni skupini. Odsotnost izpostavitve pubertete kot enega 

najpomembnejših obdobij v posameznikovem življenju in na sploh zavračanje 

kronološkega zaporedja obdobij sta bila le dva od zmotnih pogledov zadnjih zgodovinskih 

obdobij, ki so med drugim promovirali razvoj duhovnega življenja mladih šolam, rabo 

mladostne energije za družbene interese s poudarkom na športu, lojalnost do domovine in 

še kaj. Vsekakor je sledilo uporništvo mladine v kontekstu romantičnih gibanj umetnikov in 

filozofov tistega časa, kar je v začetku s predstavitvijo lika Petra Pana v povezavi z zgodbo 

za odrasle Slika Doriana Graya privedlo do pojma »idol«. Ravno v prejšnji povedi 

navedena lika sta navdihovala prvega evropskega idola mladih, pesnika Ruperta Brooka, ki 

je z iztočnicami teh istih del izpostavljal večno mladost in strah pred odraslostjo. Brooku je 

v naslednjih desetletjih sledila kopica drugih idolov, kar se je do takrat že vzpostavil kot 

splošno znan termin: Bruce Chatwin, Elvis Presley, Frank Sinatra, James Dean … S 

tehnološkim in ekonomskim napredkom sta si z roko v roki sledila tudi hitrejša zrelost in 

spremembe fiziološke narave. Mlade je začela motiti monotonost, začeli so čutiti potrebo 
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po negovanju duše, učenje v šolah je zahtevalo več časa. Temu je sledilo naraščanje števila 

waldorfskih šol, kjer so bile izpostavljene in poudarjene sile čutenje, mišljenja in delovanja, 

kar je le še povečevalo količino zgražanja nad materialistično družbo (Brierley 2008). 

Tako je kupna moč mladostnikov vodilna glede na starostno kategorijo; v povezavi s tem je 

smiselno omeniti še glede na celotno populacijo rastoč oziroma pravzaprav sovpadajoč 

delež mladih, ki uporabljajo internet. Ravno pomanjkanje kritičnosti do medijev, kar 

privede do implementacije kritik s strani tistih, ki jih imajo izražene; slepo verovanje v 

besede in dejanja oseb iz »neresničnega sveta« potaplja življenje mladostnikov v obliko 

obiskovanja tega le prek množičnih medijev. Tu je spremljanje idolov, pa tudi (navideznih) 

prijateljev, lažje, hitrejše, predvsem pa nekaj bolj samoumevnega (Erjavec in Volčič 1999, 

111). 

3.2 Stres in sproščanje mladostnikov 

Družba od mladostnika že praktično od nekdaj pričakuje, če ne celo zahteva, da bo našel 

lastno identiteto, da se tako lahko mladostnik najde, opredeljuje in pomaga v dejavnostih, ki 

so koristne za razvoj in napredek obče družbe. 

Ravno to konstantno spodbujanje in težnje po iskanju in posledični opredelitvi v 

neraziskane teritorije socialnih zahtev povečujejo prisotnost identitetnih zmed in 

psihosocialnih kriz. Strah pred nepravilnim ravnanjem, socialnimi zahtevami, omenjeno 

zadovoljitvijo pričakovanj družbe, družine in prijateljev ter ne nazadnje izbiro poklicne poti 

konfliktnost mladostnika/ov z družbo le pospešujejo. Negotov mladostnik želi poistovetenje 

drugih ljudi, tako odraslih kot pripadnikov iste starostne skupine. Ta smisel, povezan tudi z 

iskanjem samega sebe, mladostniki načeloma najdejo. Ravno ta dogodek se omenja kot 

najpomembnejši za prehod iz tega obdobja v obdobje odraslosti. Po tem ta oseba vse več 

truda in časa posveča lastnemu delu, vztrajnosti, sodeluje z ostalimi v dani skupini, poskuša 

se poistovetiti z uspešnimi posamezniki, vzporedno s tem želi tudi poistovetenje z njihove 

strani. Delo želi opravljati kontinuirano bolje, poudarja pomen skupinskega dela in 

odobravanja družbe. Na drugi strani imamo drastično bolj občutljivo območje neuspeha, pri 

katerem se mladostnik počuti (pretirano) manjvreden, nad sabo je izrazito razočaran, 

mnogo je zatekanja k prepovedanim substancam, samopoškodovanju in alkoholu. Poleg 
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pričakovanj staršev, šole, tudi prijateljev in sorodnikov so prej omenjeni dejavniki 

najpomembnejši sestavni del stresa, povzročenega pri večini mladostnikov. Avtorji kot 

(delno) rešitev poudarjajo ustvarjanje lastne, neumetne in nezaigrane osebnosti, ki jo 

prepletemo z lastnimi zanimanji, vrednotami in sposobnostmi (Kompare et al. 2011, ) 

Dr. Helena Jeriček Klanšček iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje v povezavi z 

omenjenimi soočanji z obremenitvami, negotovostmi, stresom in stiskami opozarja na 

slabšo prilagojenost otrok in mladostnikov ob spopadanju s tovrstnimi situacijami. Ključni 

igralci pri uspešnosti soočanja mladostnikov (in otrok) s stresom in sproščanjem so starši, 

učitelji in šola ter družba. Sklicujoč na konkretne osebe so ravno starša in učitelj tisti, ki 

lahko žrtvi stresa pomagajo opaziti znake stresa in se z njim primerno spopasti. Vendar le 

učitelj ali starš, ki je sposoben ločiti lastne povode za nastanek stresnih situacij in tistih, s 

katerimi se spopada mladostnik, je lahko uspešen pri vzpostavitvi napredka. Znanje o 

samopomoči je nujen predpogoj za posledično videnje mladostnika, kaj lahko sam naredi za 

izboljšanje in pri čem mu lahko pomagajo bližnji. Odsotnost oziroma pomanjkanje 

diskusije in učenja o premagovanju in obvladovanju stresa je posledica močnega naraščanja 

tehnik in pristopov na področju krepitve duševnega stanja. Tako v šolah kot prek spletnih 

medijev in televizije smo seznanjeni z vedno novejšimi oblikami pozitivnih vidikov 

duševnega zdravja. Uravnoteženo življenje, čuječnost, skrb zase, spoprijemanje s stresom, 

zdravilni učinki smeha, zavedanje lastnih čustev, misli in reakcij, soočanje tukaj in zdaj so 

le eni od vidikov, ki so izpodrinili učenje o ustavljanju in obvladovanju stresa na prvem 

mestu (Nacionalni inštitut za javno zdravje n. d., 1–2). 

Sprejemanje izobraževanja v kakršni koli izobraževalni ustanovi je odvisno od vsakega 

posameznika. V podporo tej trditvi govori že dejstvo, da mladostnik že kot otrok v njej 

preživi vsaj devet let, v večini primerov se šolanje nadaljuje tudi v preostanek zgodnjega in 

skozi celotno srednje mladostniško obdobje. Zaznamovanje osebnostnega značaja 

izobraževanega variira glede na dojemanje pomembnih trenutkov v tej ustanovi: ali bodo 

izkušnje in spomini ustvarjeni v tem časovnem obdobju videni kot nelagodni in na splošno 

negativni, ali bodo odraz izkazovanja podpore, kolegialnosti, celo spoštovanja, 

samopotrjevanja in razvijanja različnih pridobljenih sposobnosti. Med takšne pomembne 

trenutke avtorji »Priročnika za učitelje in svetovalne delavce« štejejo prvi šolski dan, 

spreminjanje učnih načrtov, meril in pravil, ustne in pisne oblike preverjanja znanja, 
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govorne nastope ter nekaj morebiti posledičnih, in sicer ponavljajoče se slabe ocene, 

konfliktni odnosi z učitelji in sošolci ter duševno in telesno nasilje vrstnikov in/ali do njih. 

Stresnost teh situacij je različna zaradi različnih dejavnikov: izmenjujoče se stanje stresne 

in sprostitvene reakcije pri preverjanjih znanj, nerazumevanje staršev za problematiko 

cikličnosti slabih ocen, ustvarjanje dobrega prvega vtisa pri prvih šolskih dneh in 

kontinuirano potrjevanje že obstoječega vtisa v nadaljnjih dneh, izpostavljanje občinstvu pri 

govornih nastopih, zmanjševanje nadzora nad situacijami, ki vključujejo spremembe meril 

in pogojev za dosego ocene, doživljanje učiteljevega dela kot diskriminatornega, ki je 

zasnovano na iskanju neznanja, ter ne nazadnje primerjanje s sovrstniki in ustvarjanje 

referenčne točke prek vrstniške skupine (Jeriček Klanšček in Bajt 2015, 14–16). 

Kako se na stres odzvati, kako se mu izogniti in kako ga obvladovati so le eni od negativnih 

vidikov, ki jim danes dnevno posvečamo pozornost tako prek medijev kot prek oseb okoli 

nas, ki govore o prisotnosti in posledicah stresa (Čadež 2014, 1). Eno opravilo, ki mladim 

predstavlja odmik od stresa, je poslušanje glasbe. Ne glede na to, ali je to početje primarna 

dejavnost ali sekundarna, mladostnikom predstavlja vir sprostitve, prek katere lahko 

izražajo svoja čustva. Prakticiranje izžarevanja samega sebe je za mladostnike pogosto 

bistvenega pomena, saj jim glasba omogoča laže razumeti čustva in občutke, kar se pri 

mnogih mladostnikih zrcali v obdobje odraslosti (Lenko 2009, 46 in 49). Pomembnost 

poslušanja glasbe z vzpostavitvijo statusa ambasadorke miru raste zadnjih nekaj desetletij. 

Ker vsebinsko (in ne-) odraža interese in poglede družbe, si lahko z njeno pomočjo 

poslušalec pomaga na poti iskanja lastne identitete. Glasba vpliva na razvoj osebnostnih 

značilnosti, vrednot in na dojemanje sveta nasploh (Čadež 2014, 75). 

3.3 Poslušanje glasbe 

Glasba je pojem, s katerim se dandanes srečujemo vsak dan, naj si bo to v obliki umetnosti, 

zabave ali česa drugega. Četudi je še pred nekaj sto leti glasba sodila v le eno kategorijo 

interpretacije njene definicije, v dobi tehnološkega napredka ni več tako. Včasih so glasbo 

strogo povezovali z urejenim zaporedjem in odvisnostjo tonov, danes si pod pojmom glasba 

večina ljudi predstavlja nekaj čisto drugega. Vzporedno z v prejšnjih povedih navedenimi 

trditvami velja omeniti še povezavo glasbe z najrazličnejšimi čustvi človeških spektrov 

počutja – ob priložnostnih, kot so poroka, pogreb ipd. že podzavestno asociiramo določeno 
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pesem ali melodijo. Ne smemo zanemarjati dejstva, da nekaterim vseeno ugaja tišina, a 

takšnih ne vključujemo v raziskovanje navedene tematike. Avtorica poslušanje glasbe 

definira kot poustvarjalni proces razpoznavanja, sprejemanja in doživljanja glasbe. V 

nadaljevanju loči tri vrste oziroma načine poslušanja: doživljajsko poslušanje, doživljajsko-

analitično poslušanje in analitično poslušanje (Borota 2013, 113). 

Doživljajsko poslušanje v nas spodbudi različna razpoloženja in čustvene odzive. Ob tem 

podoživljamo različna dogajanja in izkušnje. Pri doživljajsko-analitičnem poslušanju glasbo 

doživljamo in jo hkrati osredotočeno poslušamo in spoznavamo, s tem pa vzpostavljamo 

glasbene miselne predstave in pojmovne koncepte. Zadnja vrsta poslušanja, analitično 

poslušanje, je v nasprotju s prejšnjimi razrešeno posebnih čustvenih vzgibov, saj ga 

izvajamo z namenom prepoznavanja glasbenih elementov ter slogovnih značilnosti glasbe. 

Glasbe tako ne moremo poslušati analitično, če nimamo nobenega znanja o glasbi (Borota 

2013, 113–114). 

Nadalje Borota (2013, 115–116) prepoznava štiri dejavnike poslušanja glasbe, ki so: 

 prostor, v katerem glasbo poslušamo – okolja poslušanja glasbe so raznovrstna, 

razlikujejo se po zvoku, postavitvi vira zvoka, akustiki; optimalen prostor za poslušanje 

glasbe naj bi bil očiščen hrupa in zasnovan z namenom, da poslušalcu omogoči 

nemoteno, pozorno in osredotočeno poslušanje; 

 glasba, ki jo poslušamo – upoštevati moramo, da se glasba lahko razlikuje glede na 

značaj in doživljanje, glasbena izvajalska sredstva, prvine ter oblike; 

 posrednik, ki glasbo izvaja – lahko gre za osebo, v moderni dobi pa tudi za tehnologijo, 

ki pa ni vsa primerna za prenos zvoka; za lažje poslušanje velikokrat uporabimo razne 

ojačevalce zvoka – zvočnike; 

 poslušalec, ki glasbo spremlja – poslušalec je pozoren in vztraja pri poslušanju, če mu 

glasba vzbudi določena pričakovanja; radoveden poslušalec bo doživeto glasbo 

raziskoval naprej in s tem pridobival nove izkušnje in znanja. 
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3.3.1 Doživljajsko poslušanje glasbe 

Zvok učinkuje na človeka na treh ravneh. Fizični učinek lahko zaznamo v spremenjenem 

tempu dihanja ali bitja srca, prav tako smo vsi že doživeli učinek naježene kože ali kurje 

polti, ki se pojavi ob poslušanju za posameznika dobre glasbe. Dodatno se marsikdo niti ne 

zaveda, da ob poslušanje z glasbe v ritmu kima z glavo ali potrkava z nogo ob tla. 

Emocionalni učinek zvoka prepoznamo v spremembi razpoloženja, ki se pojavi ob 

poslušanju glasbe. Nekatere melodije nas spravijo v boljšo voljo, druge v nas zbudijo 

občutek melanholije. Tretji učinek je intelektualni. Pojavi se, ko ob poslušanju pridobivamo 

nove izkušnje ali novo znanje, saj v glasbi prepoznamo nove prvine, oblike ali izrazna 

sredstva (Borota 2013, 117–118). 

Seveda je vsako doživljanje glasbe odvisno od individualnih zmožnosti poslušalca. Na 

njeno zaznavanje vplivajo izkušnje, okolje in vrednote širše kulture. Dodatno je dokazano, 

da večkratno poslušanje poglablja doživljanje, saj se s tem lahko večkrat vživimo v isto 

glasbo (Plut Pregelj 2012, 102–103). 

Zvok, ki nas doseže, je lahko neprijeten ali prijeten. Slednji v nas sproža ugodje, ki je še 

toliko večje, če zvok do nas pride v obliki glasbe (Borota 2013, 117). Pri tem moramo biti 

pozorni na dejstvo, da je občutek ugodja tesno povezan s subjektivnim razpoloženjem. 

Sproščenemu človeku bo večje ugodje prinesla počasna glasba, medtem ko napet človek 

raje posluša hitro glasbo (Motte-Haber 1990, 192). 

3.3.2 Zvočno ozadje 

V prejšnjem poglavju je večinoma opisano tako imenovano dejavno poslušanje glasbe 

oziroma to, kar v diplomski nalogi raziskujem kot poslušanje glasbe kot primarno 

dejavnost. 

Zvočno ozadje ni nova zvrst glasbe. Gre za pojav v okolju, ki normalno glasbe ne vsebuje, 

je pojav, ki ga slišimo le mimogrede. Najbolj nazoren primer zvočnega ozadja je glasba v 

večjih nakupovalnih središčih. V njih je potrošnik usmerjen v nakup in ne v poslušanje 

glasbe oziroma, kot pojasnjuje Motte Haber: »Namen zvočnega ozadja ni ustvarjati estetski 

učinek.« Zvočno ozadje v veleblagovnici naj bi bilo dovolj glasno, da preglasi moteč hrup 



Fortunat, Jaka. 2018. »Glasba kot kreator vrednot mladostnikov«. Diplomsko delo, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

14 

zunanjega sveta, hkrati pa dovolj tiho, da ne onemogoča pogovora. Glasba mora biti dovolj 

nevsiljiva, da kupec lahko nemoteno nakupuje. Izbira glasbe je odvisna od strukture 

potrošnikov, npr. v trgovinah, kjer nakupujejo mladostniki, pogosteje slišimo rock glasbo. 

Ob vsem tem se moramo zavedati, da vsak posameznik precej individualno zaznava zvočno 

ozadje, zato je trditev, da naj bi določena glasba pomirjala kupce, druga pa naj bi jih 

spodbujala k spontanim nakupom, težko preverjati (Motte Haber 1990, 188–191). 

V prejšnjem stoletju je prišlo tudi do fenomena, ko je bilo moč glasbo predvajati med 

delom. V zgodnejših raziskavah je bilo potrjeno, da naj bi glasba pozitivno vplivala na 

delovno storilnost, še posebej pri enostavnih storilnih opravilih, saj naj bi glasba 

zmanjševala pojav utrujenosti. Pozitivna opažanja so bila seveda tesno povezana z zvrstjo 

poslušane glasbe – na splošno naj bi bila najbolj učinkovita lahka zabavna glasba brez 

večjih sprememb pri tonskem načinu in ritmu znotraj skladbe. Obenem je treba primerno 

uravnavati jakost zvoka, glasba pa naj prihaja od neznano kje. Kasnejše študije niso več 

tako prepričljive oziroma ponujajo boljšo razlago, zakaj delavci med delom radi poslušajo 

glasbo. Večje storilnost raziskave ne potrjujejo več, saj so se ljudje navadili, da lahko delo 

opravljajo med poslušanjem glasbe. Bolj verjetno je, da se s poslušanjem glasbe zmanjša 

psihična nasičenost, ki jo povzroča dela. Ko človek veliko časa dela, postane naveličan, kar 

vodi v odpor do opravljanja dela ter v pojav občutka utrujenosti. V takih trenutkih delavcu 

pomaga vse, kar zbuja zanimanje, in kaj je lahko bolj poživljajoče od dobre glasbe. Glasba 

tako odstrani občutek utrujenosti ter delavca sprosti. Na koncu vseeno ne smemo pozabiti 

omeniti, da vse našteto velja le pri delu, ki ne priteguje vse pozornosti delavca, kajti glasba 

postaja tem bolj odveč, čim bolj je delo intelektualno zahtevno (Motte Haber 1990, 195–

197). 

Glasbo kot sekundarno dejavnost verjetno največkrat doživljamo med vožnjo z 

avtomobilom. Motte-Haber, Gembris in Rotter so leta 1984 v raziskavi »Poslušanje glasbe 

in prometna varnost« prišli do zaključkov, da glasba učinkuje in spodbudno deluje le pri 

vožnji na nezahtevnih cestah. Pozitiven učinek glasbe na reakcijski čas voznika izgine, če 

vozimo po zahtevnejših cestah. V tej raziskavi zvrst glase ni različno vplivala na voznike 

(Motte-Haber 1990, 198–199). 
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Če se vrnem k sporočilnosti glasbe, glasbenih zvrsti in/ali posameznih pesmi: obstaja 

večplastnost glasbenih sporočil. Po S. Feldu naj bi ta vključevala izrazno ideologijo, 

vrednote, identiteto in značaj smisla oziroma čutenja sveta (Muršič 2000, 313). Poslušanje 

glasbe bi lahko v kar konkretnem številu primerov obravnavali celo kot zdravilo oziroma 

obliko zdravljenja, saj ta deluje na več ravni človekove osebnosti in njegovega jaza. Razvija 

in spodbuja mu čustveni razvoj, njegovo domišljijo, krepi stopnjo tako razmišljanja kot tudi 

dobrega počutja. Kot enega od razlogov za obravnavanje glasbe in ne kakšnega drugega 

posrednika sporočil/idej štejem njeno sporočilnost, pri kateri gre za neke vrste neposreden 

pristop. Tu je bistvena razlika med na primer branjem besedila, saj moramo pri tem početju 

besedilo najprej prebrati in ga v glavi smiselno interpretirati. Gre torej za eno najkrajših 

oblik, kar se potovanja omenjenega sporočila tiče. Predvsem pri mladostnikih prihaja do 

izrazitejšega uživanja akta poslušanja glasbe. To večinoma pripisujejo njihovi uporniški 

naravi, želji po odmiku od realnosti in še čemu. Poleg starosti posameznika je na občutenje 

glasbe kot take med poslušanjem važno še kulturno okolje. Preko tega pridemo do pojma 

glasbene inteligence, ki je ena bistvenih prvin za razvoj umetniških in estetskih sposobnosti 

(Uranjek 1993, 187). 

Ločevati je treba različne navade poslušanja glasbe glede na okolje oziroma vzgojo. To se 

mi zdi pravzaprav najbolj zanimiv vidik iskanja odgovora, zakaj se za poslušanje glasbe 

sploh odločimo. Ali se za to početje odločimo kot dejansko opravilo v prostem času, ali se 

za to odločimo, medtem ko počnem neko drugo opravilo? Tu lahko delimo glasbo oziroma 

poslušanje glasbe na primarno in sekundarno dejavnost. Poznamo tudi razlike pri 

poslušanju glasbe glede na glasbeno izobrazbo. Izhajajoč iz že izvedenih raziskav bi se na 

to temo dalo bistveno bolj poglobiti in o tem diskutirati. Tudi spol je dejavnik pri 

vrednotenju glasbe. Četudi prirojena lastnost posameznika, je povezava spola, pa tudi 

socialnega statusa, glasbene izobrazbe in geografske lokacije posledica vplivov okolice. Tu 

bi se ustavil in na to povezavo bi oblikoval nekaj raziskovalnih podvprašanj in posledično 

nekaj raziskovalni podciljev, saj menim, da je ravno okolica glavni dejavnik za odločitev o 

tem, kakšno glasbo ter kdaj in kje jo bomo poslušali (Motte-Haber 1990, 154–157). 
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3.3.3 Mladi kot ciljna publika glasbene industrije 

Mladostniki so si že v začetku druge polovice prejšnjega stoletja ob brezdelju ustvarili 

poslušanje glasbe, dejavnost, ki se je v zelo kratkem času zaradi intenzivnosti in 

razširjenosti razvila v potrošnjo. Glasba se še danes v svetu industrije uveljavlja kot izredno 

močna sila. V povezavi s potrošnjo imamo opravka tudi z idoli. Tako kot to velja za 

športnike, filmske igralce, politike, tudi glasbenike mladi in ne tako mladi idolizirajo. In 

ravno njihova dejavnost pripomore k intenzivnosti poslušanja določene zvrsti glasbe in/ali 

poslušanja določenega izvajalca. Posledično so dojemanje in občutki ob poslušanju pesmi 

zelo različni, zato glasbo uporabljamo za širok nabor namer. Tako lahko med pobudnike 

poslušanja štejemo neomejeno število neodvisnih vzrokov, konkretnih oseb, dogodkov itd. 

(Frith 1986, 164 in 200–204). 

3.3.3.1 Petdeseta leta 

Razvoj v prvotnih oblikah popularne glasbe se je sicer generiral že pred tem desetletjem, a 

se šele tu laže prepozna širšo paleto glasbenih zvrsti in nasploh začetke tako imenovane 

glasbene industrije. V tem obdobju, torej v tridesetih letih prejšnjega stoletja, se je 

popularna glasba začela razvijati na podlagi poudarkov dveh sfer: zahtevi po osredotočanju 

na vokale bolj kot instumentalnost in želji po predstavitvi pevčeve/glasbenikove osebnosti 

bolj kot talenta skladatelja. Ta poudarek se je razvijal vse do zgodnjih petdesetih let, kjer je 

zlahka moč opaziti omenjeno. Na primer: izražanje čustev Franka Sinatre je bilo tisto, kar 

je bilo najbolj slišano v primerjavi s konkretnostjo petega besedila. Postalo je jasno, da je to 

trend, ki ga je smiselno izkoriščati. Neodvisne glasbene založbe, radijske hiše, televizije, 

radiotelevizijske organizacije, lokalne radijske postaje in potujoči DJ-ji so potrebe 

Hollywooda dali na stranski tir in so začeli zadovoljevati potrebe do takrat zapostavljenega 

tržišča Afroameričanov, belcev; geografsko naseljenih v južnem delu Združenih držav 

Amerika in ne nazadnje mladim. Širjenje kulturnih obzorij zaradi druge svetovne vojne se 

je preneslo na delavce, ki so se selili na delo prek velikih razdalj. Jazz in na gledališču 

zasnovane glasbene zvrsti sta še pred začetkom vojne zaradi ugajanja prej omenjenim 

tržiščem zamenjala blues in country, osnove teh pa so postajale vse bolj agresivne in 

glasne. Trobila in pihala so zamenjale kitara, bas kitara in mikrofonsko ojačani vokal, 

klavir in saksofon sta postala ritmična inštrumenta, ki sta delovala kot poudarjajoč 
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podaljšek bobnov. Ritem in blues ali R&B in honky tonk zvrst country glasbe sta bili 

specifično okrepljeni, saj so postali popularni potujoči glasbeniki, ki so živeli s 

privabljanjem plesalcev v bare in klube. Neodvisne glasbene založbe so z njimi sklepale 

pogodbe in to glasbo posnele, predvajana je bila na radijskih postajah, preko česar je 

naposled dosegla predmestno mladino. Predvajanje na zabavah te družbene skupine je bil 

pomemben dejavnik za dodaten uspeh, kjer so glasbene založbe naenkrat doživele hitro rast 

potencialnih mladih talentov. Rezultat takšnih želja po prepoznavnosti in uspehu ter izid 

filma Šolska džungla (v izvirniku Blackboard Jungle) je nastanek rock and rolla, 

predhodnika rocka, kot ga poznamo danes. Vpliv rock and rolla v drugi polovici tega 

desetletja je bil odraz potrošne moči mladih, ki so, v nasprotju z obdobjem predvojne velike 

gospodarske krize, imeli bistveno več razpoložljivega dohodka. Ker so interes v dohodku te 

družbene skupine našli tudi sponzorji, v tisti čas uvrščamo tudi zagon najstniško usmerjenih 

televizijskih oddaj. Kot kronološko zadnji mejnik vplivanja na mlade je postal v poglavju 

3.1 (Mladostniška kultura) omenjen pojav idolov ter sledenja tem (Frith n. d., 3–4). 

3.3.3.2 Šestdeseta leta 

Razvoj alternativnih kulturnih in širše študentskih gibanj pripisujemo v to obdobje. 

Mladinska kultura je, povezana z ustvarjenjem novih smernic in z močjo vplivanja na 

obnašanje velikih podjetij, v tem času pridobila spoštovanje starejše generacije. Ciklično, 

če ne paradoksalno, je slednje posledica prvega, kakor sta moč in spremembe posledica 

spoštovanja (Kolednik 2009, 13). 

Mogoče je ravno zaradi te cikličnosti ugotovitev, da popularno glasbo za najstnike uspešno 

pišejo in producirajo relativno mladi, prišla toliko bolj spontano, nekako tudi lažje. 

Najstniška popularna glasba ali pop, ki se je razvijala vzporedno z rock and rollom, je 

začela deviirati od zvokov glasbe za mlade odrasle. Frankieja Avalona, Fabiana (Fabiano 

Anthony Forte) in Chucka Berryja so zamenjale skupine, kot so na primer The Shirelles, 

The Crystals, The Ronettes, Martha and the Vandellas, The Marvelettes in The Supremes, 

ter po drugi strani Beach Boysi. Glasba je na ameriških tleh s Presleyevim prepisom pod 

okrilje državne korporacije Radio Corporation of America (RCA) relativno stagnirala, zato 

pa so do uspeha prišli na drugi strani oceana, v Veliki Britaniji s skupino The Beatles 

(poslovenjeno Beatli). Uspeh Beatlov v veliki meri pripisujemo ravno odklonu od 
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standardov tistega ali prejšnjih časov, saj se niso držali specifičnih načel, po katerih bi 

delovali. Niso bili izvirni kot Chuck Berry, niti niso bili umetno spočeti kakor The 

Marvelettes, Martha and the Vandellas in mnoge ostale ženske soul, pop, R&B in doo-wop 

skupine. Omejenost predvajanja na državni ravni, v programih državnih radio(televizijskih) 

hiš, je primer mednarodnega fenomena, kot so bili Beatli, čeprav je praktično vsaka država 

imela »svojega Elvis Presleya«. Dodatno, kot poudarjanje vokalnih talentov, so poleg 

Beatlov do izraza začeli prihajati afriškoameriški pevci, kot so Otis Redding, Aretha 

Franklin in Ray Charles (Frith n. d., 5). 

Moč mladostniških teženj po ustvarjanju novih subkultur se je proti koncu tega desetletja 

pokazala s pojavom hipijevstva. »Make love, not war,« kot vodilni slogan glasbenih 

festivalov podobnim Woodstocku (moto prvega Woodstock Music & Art Faira 1969. leta je 

bil ravno »3 days of peace & music«), je glasbi kot mediju pripisal sopomenko miru. Želja 

po miru, enakopravnosti in ljubezni je ob srečanjih protivojnih aktivistov predstavljala 

oblasti nasprotujočo množično družbeno gibanje, ki je sledilo tistim nekaj bolj 

izpostavljenim glasbenim velikanom, kot sta bila Yoko Ono in nekdanji član Beatlov John 

Lennon (Čadež 2014, 7). 

Poleg omenjene skupine The Beatles so kot »uvoženi« iz Velike Britanije v Združenih 

državah Amerike in po vsem sveta dominirale tudi druge mega skupine. Člani skupine 

Rolling Stones so pokazali, da se da izdelovati poslušljivo komercialno rock glasbo in ostati 

umetnik. Posledica tega je bil nastanek podžanra folk rocka z Bobom Dylanom na čelu. Ob 

strani s popularizacijo bohemizma na obeh obalah Združenih držav Amerike so avtorji, kot 

je bil Dylan, dokazovali, da je glasba, tudi pop, lahko odličen medij samoizražanja in 

družbene kritike hkrati. Manj obarvano s problematikami časa in bolj v strogo glasbeni 

tehničnosti sta se izkazovala ansambla Pink Floyd in Cream, ki sta postavila nove glasbene 

standarde, Jimi Hendrix pa je s svojo virtuoznostjo, inovativnostjo in ne nazadnje karizmo 

postal rock glasbenik tega obdobja. Z brezbrižnostjo rock glasbenikov za mesto na 

glasbenih lestvicah in veliko željo po umetniških dosežkih se je v tem žanru začel pojavljati 

tako imenovani rock paradoks, saj sta jim ravno ta dva pogleda kontinuirano kopičila velike 

količine bogastva, tako s prodajo albumov kot s prej nepojmljivimi razsežnostmi koncertov. 

Nenasitnost zahtev heavy metala in progresivnega rocka, ki sta bila v polnem zagonu, 

pritisk vzhajajočih velikih glasbenih založb Warner Brothers v Združenih državah Amerike 
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in Island v Veliki Britaniji ter artikulacija novih glasbenih ideologij v obliki časopisov, kot 

je Rolling Stone, je pisce besedil pognala v novo obdobje samoeksploracije (Frith n. d., 6). 

3.3.3.3 Sedemdeseta leta 

Količina osebne lastnine, cena koncertnih in studijskih stroškov, količina prodanih 

albumov, plačevanje menedžerjev, odvetnikov in računovodij so nekoč (le) glasbenikom, 

sedaj super zvezdnikom, zagotovile superioren status pri ustvarjanju kompromisov z 

njihovimi glasbenimi založbami. Po več kot dveh desetletjih rasti je prodaja albumov zaradi 

ekonomskih razlogov in nove konkurence v obliki video iger vendarle prišla do vrhunca, 

kar je glasbeno industrijo pripeljalo do njene prve večje krize (Frith n. d., 6). 

Glasbeni žarni so se v tem obdobju na čelu z Bruceom Springsteenom v rock and rollu, 

Davidom Bowiejem in Queeni v glam rocku, skupino Black Sabbath v heavy metalu in 

skupino Sex Pistols v angleški uporniški punk sceni večinoma ustalili, vsekakor nova pa je 

bila možnost poslušanja najljubših glasbenih izvajalcev v avtomobilu prek kasetnega 

predvajalnika. »Ghetto blaster«, kot je bil poimenovan večji prenosni radio, in boombox sta 

bili še dve drugi inovaciji, ki sta spodbujali poslušanje glasbe izven doma, v televizijskih 

hišah pa so programi, zasnovani na odštevanju vrhov glasbenih lestvic, postali popularna 

stalnica, ob kateri so mladostniki ugibali, kdo se bo tisti teden/mesec znašel na prvem 

mestu. Poklicno je bilo v začetku tega desetletja lahko opaziti porast v iskanju radijskih 

DJev. Ti so stopnjujoče postajali vse bolj vplivni in so se lahko razlikovali po žarnih 

predvajanje glasbe, lahko pa so vrteli glasbo, ki so jo želeli poslušalci, občinstvo. Uspeh 

Woodstocka se je kot ogenj razširil tudi na območje Evrope in drugod; opaziti je bilo tako 

moč kot rast števila koncertov kot tudi raven in metode njihove organizacije. Med večje 

štejemo Glastonbury Free Festival (1971), Isle of Wight festival (1968), Altamont festival 

(1969), Festival Express (1970) in seveda Woodstock (po izvirnem je bil naslednji sicer 

šele 1979-ega leta) (Mullen 2017). 

Poleg pojava radijskih DJev je bil iskan poklic tudi plesalec. Potrebe po teh so bile z 

vzponom disko gibanja in izidom tematskih filmov, kot je Saturday Night Fever (1977), 

nenormalne. Vzpon disko kulture je bil sicer tako hiter, kakor hitro je poniknil v svet 

klubov in DJev, je pa v vrhuncu v svoje vode implementiral tokove afriškoameriških, 
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latinoameriških in homoseksualnih kultur s poudarkom na funku in ponovno rocku. Na 

obratni strani spektra glasbe, denimo Elton Johna, imamo že omenjeno punk gibanje, ki je 

izviralo v Združenem kraljestvu (Frith n. d., 7). Miselnost ohranjanja rock glasbe pred 

komercialno degradacijo ter v glavnini upor proti režimu in političnim sistemom, ki takratni 

mladini ni ustrezal, so izvajalci izražali v obliki besedil in bistveno agresivnejših ter 

glasnejših ritmov. S pomočjo tehnološkega napredka smo tudi v Sloveniji lahko hitreje 

sledili zadnjim standardom, kar so pokazali med drugim ljubljanski Pankrti (Čadež 2014, 

8). Mladostniki so se truda in časa vloženega v obstoj te subkulture zavedali in so jo cenili, 

tudi sami so ustvarjali lastne skupine, prek katerih so izražali jezo in kritiko. Proti koncu 

desetletja se je zdelo, da so vsi moški študentje člani punk skupine (Mullen 2017). V 

povezavi z delovanjem pod okriljem glasbenih založb je manchestrska punk skupina The 

Buzzcocks prišla do takrat revolucionarne zamisli o ustanovitvi in posledično financiranju 

lastne glasbene založbe, namesto da bi to poskušali sami prepričati v predlog o pogodbi. 

Vse pa ni potekalo brez neodobravanja ostalih družbenih skupin, kar je nemalokrat privedlo 

do nasilnih izidov. Prepiri s kritiki, poslušalci drugih glasbenih žanrov in celo z lastnimi 

»fani« niso bili nič nevsakdanjega. Manj problematični so bili vtisi novih žanrov in 

glasbenikov, ki so jih bile tokrat sposobne proizvesti izvenameriške države: Giorgio 

Moroder, ABBA, jamajški reggae itd. (Mullen 2017; Frith n. d., 7). 

3.3.3.4 Osemdeseta in devetdeseta leta ter sedanjost 

Inovacija digitalnih posnetkov je glasbeno industrijo rešila ekonomske krize. Zapis 

glasbenih posnetkov v obliki gramofonskih plošč je zamenjal zapis na kompaktne diske ali 

CD-je. Uspeh kaset je sicer nedvomno bil prisoten v prejšnjem desetletju, a ne v tako veliki 

meri, da se deficit ne bi poznal. Prodaje starih albumov zaradi vse večjega števila 

izvajalcev, pa tudi zaradi ravno omenjene možnosti poslušanja glasbe praktično kjer koli, 

niso več dosegale številk, kot so jih bili izvajalci vajeni, so pa zato ostajale ob koncertih 

nabito polne arene in stadioni – ti so ponekod, pri določenih izvajalcih, postali pravšnji 

nostalgični ritualni obredi. Lokalne glasbene založbe so zavoljo iskanja talentov in 

analiziranja interesov mladostnikov postale oddelki multinacionalk. Kot posledico takšnega 

načina obratovanja štejemo nastanek in uspeh skupin, kot so R.E.M. v osemdesetih, 

Nirvana v devetdesetih in hip-hop Public Enemy vmes. Novim uspehom, ki so podirali 
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takratne rekorde prodaje, televizijskih ogledov in časovnih obdobij dominiranja na prvih 

mestih lestvic Michaela Jacksona, Madonne in drugih, so vzporedno sledile nove glasbene 

tvorbe rave scene, house in techno glasbe. Avtor, profesor glasbe na Univerzi v Edinburgu 

in velik poznavalec razvoja rock glasbe, za zadnje obdobje prejšnjega tisočletja pravi, da je 

rock v tej fazi postal preširok pojem in upanje, da bi nekdo uspel vse te rock zvoke združiti 

ter nostalgično obuditi cvetočo preteklost, je potonilo v pozabo (Frith n. d., 8). 

Zadnji dve desetletji v družbi ni glasbenega žanra, ki bi bil izrazito bolj poslušan od ostalih. 

Tehnološki napredek omogoča hitro delitev in informiranost mladih in ne tako mladih, da 

so trendi spremenljivke, na račun katerih relativno velik delež ljudi služi denar. Trendi so 

kvečjemu mesečni, težko je najti zvrst ali izdelek, ki ne bi našel svoje interesne skupine: 

vse je poslušano, nekaj več, nekaj manj, nekaj je bolje sprejeto, nekaj slabše. Četudi bi 

laično lahko dejali, da je v tem času težko ustvarjati izvirno glasbo, kot bi to lahko dejali za 

verjetno vse ostale oblike umetnosti, vendarle ni tako. Dandanes je mešanje dveh 

(sub)žanrov nekaj običajnega, čeprav si ta na videz ne bi mogla biti različnejša (Čadež 

2014, 9). 

Človeška potreba po vključevanju v družbo, ker nam ta ponuja varnost, je najverjetneje 

glavni razlog za človeško potrošnjo. Z njo si gradimo občutek identitete, ki sovpada z 

normami družbe, čeprav niti ne zagotavlja niti ne predstavlja popolne asimilacije. Glasbena 

scena vsekakor ni izjema na področju možnosti gojišča identitetnih označb; potrošniške 

dejavnosti so vendarle bolj materialistične kot abstraktne. Identifikacija v kontekstu 

subkultur popularne (ali manj popularne) glasbe je in še kar nekaj časa bo izvirala od 

medijsko izpostavljenih akterjev, ki predstavljajo in širijo najrazličnejše oblike življenjskih 

slogov, tovrstna dovzetnost za manipulacijo je danes običajna in vseprisotna, če ne celo 

nujna. Dejstvo pa ostaja, da se glasbena industrija dejavnega, kar danes večinoma pomeni 

mladega, poslušalca, čigar okusa ni moč predvideti, boji, kot se ga boji že od odločitve, da 

bodo ravno mladi ciljno občinstvo te industrije (Ransome 2005, 106–107 in 144–146; 

Kogal 2006, 25 in 33). 
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3.3.4 Pomen poslušanja glasbe 

Poslušanje glasbe je z vsakim dnem prepleteno bolj, kot si sami mislimo oziroma kot 

utegnemo opaziti. Poslušalci glasbe postanemo pasivni, ko nam to predvajajo drugi, v 

dvigalih, v nakupovalnih središčih, po radiu itd. Vpliv prisotnosti glasbe težko opišemo z 

eno besedo ali celo z enim stavkom. Vsak posameznik glasbo doživlja na drugačen način, 

samoiniciativno si jo predvaja ob različnih priložnostih. Verjetno ravno slednje daje glasbi 

dodaten pečat večplastnosti, vidika, ki je bil že mnogokrat raziskan in je bilo o njem veliko 

povedanega, pa vendar bi še danes le malo kdo zares znal povedati, zakaj posluša glasbo. 

Vzroki za poslušanje glasbe so, kot omenjeno, različni. Po Alanu Parkhurstu Merriamu, 

kulturnemu antropologu ameriškega rodu, delimo deset funkcij, ki jih posameznik dosega z 

aktom poslušanja glasbe. Kot prvo bi omenil funkcijo estetskega užitka, kar v praksi 

pomeni obravnavanje poslušanja glasbe kot predaji užitkom in prepoznavanju umetniškega 

vidika te vrste pojava. Dejstvo ostaja, da vse kulture lastnosti estetskega ne tolmačijo enako 

kot večina razvitega sveta, ravno tako se z estetiko nujno ne povezuje glasba. Merriam za 

kategorizacijo nečesa kot estetskega v zahodnjaški opredelitvi pomena navaja šest 

dejavnikov, prek katerih določa pojav kot estetski; ti so: psihični odmik, poudarek na 

konceptu pojma, vzbuja čustva, pripisuje mu lepoto, ustvarjalčev namen, da ustvari nekaj 

lepega, in filozofijo estetike kot take. Druga funkcija poslušanja glasbe je funkcija zabave, 

pri kateri dosegajo različne stopnje ugodja in zadovoljstva. Ob razvijanju delitev funkcij 

poslušanja glasbe se večkrat soočimo z izrazom eskapizem, kar nas oziroma poslušalce 

glasbe, predvsem v povezavi s funkcijo zabave, odmika od realnega sveta in nas popelje v 

poslušalcu prijaznejši svet. Funkcija komunikacije kot tretja v vrsti predstavlja tako 

komunikacijsko sredstvo v obliki verbalnega besedišča, kot tudi z zvokom. Tu je 

poudarjena ravno univerzalnost jezika glasbe, ki različnim poslušalcem sporoča različna 

sporočila na različne načine. Glasbo, kot omenjeno, povezujemo s čustvi, zato ta med 

drugim predstavlja funkcijo simbolne prezentacije: agresivnejši zvoki sovpadajo z 

moškostjo, nežnejši zvoki z ženskostjo, npr. funkcijo telesnega odziva delimo na odzive, ki 

jih poslušanje glasbe do poslušalca prinese, in sicer eksterni in interni dejavniki. Med te 

mešano štejemo plesanje, petje, dvig srčnega utripa, dejavnost tako desne kot tudi leve 

možganske poloble in še kaj. Funkcija, na katero ne pomislimo v prvem trenutku, je 

funkcija vplivanja na podrejanje družbenim normam. Mobilizacija skupinskih občutkov, 
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pred tem sploh poziv k svobodi izražanja, povečevanje konformnosti, oblikovanje stališč in 

pogledov glede na pripadnost določeni skupini ter ne nazadnje uporništvo so le nekateri 

dejavniki, povezani s to funkcijo. Zrcalno s to funkcijo imamo funkcijo legitimiziranja 

družbenih institucij, najsi bodo te družina, šola, delovno podjetje, verska ustanova ali vlada. 

Tu je pomen poslušanja glasbe ravno obraten prejšnjemu, saj poudarja spisane in 

predvidene norme obnašanja: poudarki na družbenih normah, kot je poroka, ter glasba ob 

izvajanju cerkvenih obredov sta najbolj omembe vredna primera. Širši pojem, kot so 

družbene institucije, je kultura, k čemur sodi funkcija prispevka h konstantnosti in stalnosti 

kulture. Glasba je tu bolj del celote, ki pripomore k nadaljevanju in stalnosti kulture v 

smislu prenosa mitologije in zgodovine ter estetskih užitkov, čustev in drugih 

komunikacijskih medijev. Kot predzadnjo avtor navaja funkcijo družbene integracije. Ta je 

tudi dandanes velikokrat razlog za obiskovanje koncertov, razvijanje diskusij in nasploh 

druženje. Sodelovanje v omenjenih dejavnostih posamezniku večkrat ne prinaša osebnega 

veselja in zadoščenja, posledično je ravno razvoj te funkcije glasbe povod za nastanek 

različnih, specifično mladinskih kultur in subkultur (Merriam 2000, 167 in 178–214). 

Kot zadnjo (sicer jo avtor zaporedno opiše kot prvo) navajam funkcijo izražanja čustev, ker 

je za namen diplomske naloge nekako najbolj pomembna. Verjetno je splošno znano, da 

glasba povzroča sproščanje čustev. Poslušalci ob tem ta čustva izražajo ali pa ne (Merriam 

2000, 175–178). Veselejši nabor počutja nam da motivacijo za poslušanje veselejše (in 

hitrejše) glasbe, ko smo žalosti, pa poslušamo otožnejšo glasbo (s počasnejšim tempom). 

Obenem je izrednega pomena poudariti, da smo ob poslušanju glasbe navdahnjeni z 

lastnimi občutki vseh počutij, ne da bi ob tem čutili potrebo po egocentričnosti ali 

narcisoidnosti (Motte-Haber 1990, 151). Merriam celo poudarja to funkcijo poslušanja 

glasbe kot eno bolj pomembnih, saj le z glasbo lahko izražamo čustva, ki jih na drugačen 

način ne bi mogli (Merriam 2000, 178). 

3.3.5 Moč glasbe pri identificiranju 

Vsak dojema glasbo na različne načine, vplivi so različno intenzivni, pri nekaterih toliko, 

da je ta bistvenega pomena pri procesu identifikacije. Sporočilnost glasbe je še en vidik, ki 

ga vsak posameznik, najsi bo to mladostnik, otrok, odrasel ali starostnik, sprejema na 
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različne načine. Ravno ta večplastnost sporočilnosti obsega več pojmov, ki v skupku 

oblikujejo identiteto osebe (Muršič 2000, 313 in 321). 

Kot omenjeno v prejšnjem poglavju, so učinki, ki jih prejmejo in odnesejo poslušalci 

glasbe, lahko družbeno vidni kot pozitivni ali kot negativni. Družba vidi poslušanje 

določenih zvrsti glasbe kot nekonformistično gibanje, ki izraža upor. Posledičen razvoj 

teženj poslušalcev, izvajalcev in vseh vmes v kontinuiran obstoj subkultur je še toliko bolj 

odmaknjen od ustaljenih pričakovanj korektnih članov družbe. Ravno ti družbeni odkloni, 

četudi ne v takšni meri, kot jih vidi preostanek prebivalstva, ki spodbujajo družbeno 

nasprotovanje, družbi dejansko pomagajo dosegati spremembe. Spremembe se lahko 

pojavljajo kot poveličevanje moralno spornih zamisli (sovraštvo, grožnje, fizična 

škodoželjnost, pitje alkohola, jemanje drog ipd.) ali kot nestrinjanje, nasprotovanje in celo 

zaničevanje drugih glasbenih žanrov načeloma s poudarkom na komercialnosti glasbene 

industrije. Posameznik se poistoveti z drugimi poslušalci določenega glasbenega žanra, 

glasbene skupine ali izvajalca in pri tem nadgrajuje občutek skupinskosti (povezanosti). S 

tem dejansko uravnava negativne potrebe, ki se mu kopičijo s frustracijami. Uporniški deli 

glasbenih gibanj spodbujajo ekspresionizem in sproščanje v obliki obiskovanja koncertov, 

klubov, zbiranj, druženj, kar v bistvu ciklično povzroča sprijaznjenje z družbenimi 

razmerami (Merriam 2000, 178–180). 

4 METEDOLOŠKA OPREDELITEV 

4.1 Raziskovalni problem 

Mladi in glasba so v današnjem času neločljivo povezani. Ker je to večinoma lahko dobiti, 

ima pravzaprav vsak posameznik možnost poslušanje glasbe dobesedno na vsakem koraku. 

Tudi različni predvajalniki, zdaj mogoče celo zastarel mehanizem z vgrajenim specifičnim 

namenom, so relativno ugodne naprave, ki jih je moč kupiti v vseh bolje založenih 

prodajalnah. Ravno zaradi tega ima danes praktično vsak telefon več kot zadovoljivo 

možnost hrambe in kakovostnega predvajanja na tisoče glasbenih datotek različnih 

izvajalcev. Povezanost mladih (in ne tako mladih) z glasbo je torej toliko večja, kot je bila, 

na primer, le pred nekaj leti. Za poslušanje glasbe se odločamo na podlagi okoliščin kraja, 
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časa, počutja in še česa, zanimivo se zdi pa tudi dejstvo, da se enkrat odločimo specifično le 

za poslušanje glasbe, spet drugič si glasbo predvajamo zgolj kot stranski dejavnik, ki 

spremlja drugo dejavnost, čemur bomo konkretno v naši diplomski nalogi posvetili posebno 

pozornost. 

4.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Raziskovalna vprašanja so izpeljana v želji ugotavljanja, kaj nas na obravnavanem področju 

najbolj konkretno zanima in kako bi lahko bistvo raziskovalne naloge razdelili na nekaj 

raziskovalnih vprašanj. Ob postopnem nadgrajevanju so končna tri raziskovalna 

podvprašanja naslednja: 

 Kdaj se sami odločimo za poslušanje glasbe? 

 Kaj narekuje razlike med odločitvami za poslušanje glasbe kot primarna dejavnost in 

poslušanje glasbe kot sekundarna dejavnost? 

 Kako/kdaj in na kakšen način okoliščine (počutje, okolje) vplivajo na odločitev 

mladostnika za poslušanje glasbe? 

Raziskovalne hipoteze so izpeljane kot preverljive trditve, ki jih ob analizi empiričnega dela 

ali potrdimo ali ovržemo. Ob postopnem nadgrajevanju so končne tri raziskovalne hipoteze 

naslednje: 

 Za poslušanje glasbe kot primarno dejavnost se odločimo, ko smo sami in ko se slabše 

počutimo. 

 Glasbo večkrat poslušamo kot sekundarno dejavnost in ne kot primarno dejavnost. 

 Ko smo sami, poslušamo glasbo z »bolj depresivnimi« besedili in počasnejšim tempom. 

4.3 Namen in cilji raziskovanja 

Namen raziskave kot nečesa, kar smo si v bistvu že pri sami zasnovi prizadevali ugotoviti, 

smo razdelili na naslednje pomene, ki se tesno prepletajo s cilji raziskave, saj so ti neke 

vrste posledica prizadevanj uresničitve namena/ov: 
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 ugotoviti razlike, kdaj se posameznik odloči za poslušanje glasbe kot primarno ali 

sekundarno aktivnost; 

 ugotoviti, na kakšen način počutje vpliva na odločitev mladostnika za poslušanje 

glasbe; 

 ugotoviti, na kakšen način okolje vpliva na odločitev mladostnika za poslušanje glasbe. 

Tako namene kot cilje raziskave imamo tri, saj nam ti načeloma pokrijejo področje interesa, 

spisanega v uvodnem poglavju in kasneje zajetega v predempiričnem delu. Ali so nameni in 

cilji po izvedbi diplomskega dela opravljeni, je zapisano v zaključnem in pred tem v 

sklepnem poglavju. 

4.4 Metodologija 

V empiričnem bom uporabil kvalitativno metodologijo – polstrukturirani intervju. S 

spodbujanjem diskusije na okvirna usmeritvena vprašanja fokusne skupine bom dobil 

globlji pogled na doživljanje glasbe sodelujočih mladostnikov. Njihov deloma namenski 

izbor nam bo poskusil predstaviti širši pogled v odgovore na raziskovalna vprašanja: kdaj 

se odločijo za poslušanje glasbe, kdaj to počno kot primarno dejavnost in kdaj kot 

sekundarno, kdo je takrat v njihovi okolici, ali je poslušana glasbena zvrst glede na tempo 

odvisna od takratnega počutja itd. 

Izbor kvalitativne paradigme je izbran, ker je ta zasnovana na človekovih doživljanjih. 

Posledično gre za metodo subjektivne narave, ob njej vsak raziskovalec poda svoj pogled 

na proučevano situacijo. Med potekom intervjuja vsebino vprašanj še vedno lahko 

spreminjamo, usmeritvena vprašanja niso nujnost, nam le služijo, da ne pozabimo na 

kontekst pogovora. Filozofsko podlago pripisujemo interpretivizmu. Zaradi prej 

navedenega sta raziskovalec in raziskovanec neločljivo povezana, zato mora biti izvedba 

metode raziskovanja izvedena toliko bolj dosledno (Lamut in Macur 2012, 142–146). 

Ravno zaradi količine podatkov, ki jo lahko z dobrim moderatorstvom izvlečemo iz 

sodelujočih v tej obliki kvalitativnega raziskovanja, in intenzivnosti deljene vsebine v 

sproščenem okolju, ki ne sodi in promovira anonimno samorazkrivanje, delo v obliki 

fokusnih skupin deluje in se uporablja v praksi. Enim je dejanje samorazkritja nekaj 
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naravnega in udobnega, drugi za to potrebujejo določeno stopno zaupanja in poguma ter 

jim to predstavlja nekaj napornega, nekaj, kar zahteva trud (Krueger in Casey 2015, 30). 

Sama lokacija, na kateri izvajamo pogovor, ni bistvena: to so lahko šolski prostori, 

cerkvena klet, dom krajanov, lahko je to kavarna ali celo picerija. V ta namen se lahko tudi 

izogibamo terminu fokusna skupina, da se izognemo strokovnosti in ne delujemo 

skrivnostno ali celo zastrašujoče, ampak uporabljamo izraz diskusija manjše skupine 

(Krueger in Casey 2015, 32–33). 

4.5 Vzorec 

Kot eno večjih prednosti izvajanja raziskave v obliki interakcije fokusne skupine se omenja 

pripadnost skupini. V teh pristanemo vsak dan pri ustvarjanju odločitev, načrtovanju, 

dajanju napotkov, učenju, samopomoči itd. Ostaja pa dejstvo, da se člani skupin s 

pripadnostjo v teh skupinah zelo različno soočajo. Nekaterim so skupine in delo v njih 

zabavne izkušnje, ki bolj pogosto kot ne obrodijo sadove v najrazličnejših pogledih, spet 

drugim je delo v skupinah naporno, nelagodno, nepotrebno in celo neproduktivno. Dober 

moderator in pred tem organizator fokusne skupine oziroma njenega delovanja se mora 

zavedati ciljev in namenom skupine. Odmiki od zadanih ciljev lahko udeležence zmedejo in 

jih motijo. Za učinkovito vodenje v kontekstu prej spisanega mora vodja skupine 

obvladovati veščine vračanja pogovora na začrtane osi in na splošno ne sme zahajati k 

temam, ki za raziskavo niso relevantne, pri čemer je kot nujen pogled navedeno zavedanje 

tipa skupine, s katero moderator sodeluje, saj so določene veščine in tehnike smotrne (le) za 

določene tipe skupin (Krueger in Casey 2015, 25–26). 

Sodelujoči so izbrani na podlagi določenih iskanih lastnosti, ki se načeloma povezujejo s 

temo raziskovalnega dela. Moderator verbalno spodbuja člane fokusne skupine k izražanju 

in s tem obenem ustvarja permisivno okolje, v katerem ni pomembno doseganje konsenzov. 

Stalno opazovanje je nujno v skrbi za visoko stopnjo sproščenosti ter poistovetenja z 

namenskostjo raziskave, kar posledično vodi člane skupine do želje po jasnem izražanju 

lastnih zaznav in zamisli, da bodo končni rezultati primerni in toliko bolj verodostojni. 

Dojemanje udeležencev, da si z ostalimi delijo več podobnosti, po Jourardu pripomore k 

želji po delitvi informacij o sebi. Zato je, sicer ne vedno, smiselno k sodelovanju povabiti 
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osebe, ki se med seboj poznajo, ključno pa ostaja, da imajo skupne lastnosti. To poudarimo 

na začetku opisa dejanske skupine. Če moderator pozna člane skupine, na delo skupine ne 

sme vlivati niti s pozitivnih niti z negativnih pozicij moči, isto težnjo po odsotnosti 

takšnega pritiska mora pravočasno vzpostaviti tudi med sodelujočimi (Krueger in Casey 

2015, 26 in 32). 

Za izbiro ali tako imenovane homogene skupine oziroma skupine, v katerih so ljudje s 

približno enakimi lastnostmi (najsi bo to konkretno iste starostne skupine, s podobnimi 

interesi, iz istega okolja, istega spola), ali nehomogene skupine oziroma skupine, v kateri so 

ljudi različnih značajev z različnih položajev, se odločimo predvsem na osnovi teme, ki jo 

raziskujemo. Če nas, na primer, zanima tematika kakovosti poučevanja, potem se bržkone 

odločimo za homogeno skupino. Moderator mora predvidevati, ali bo izbira bodisi ene 

bodisi druge učinkovitost delovanja skupine bolj motila ali bolj spodbujala. Povezanost 

udeležencev je eden od posledičnih vidikov predvsem homogene skupine, saj bodri 

odprtost, sproščenost in komunikativnost udeležencev, in to toliko bolj, če si ti ustvarijo 

skupno podlago o obravnavani temi. Število udeležencev v vzorcu naj obsega od 6 do 10 

udeležencev, pri čemer manjša števila ustrezajo večjemu zanimanju udeležencev za dano 

temo, ko so ti čustveno obremenjeni, ko so vidiki teme težavni in/ali zahtevni, ko je namen 

fokusne skupine izvedeti osebne izkušnje in natančne zgodbe, ko so udeleženci 

strokovnjaki na obravnavanem področju ali ko so prostorske možnosti izvajanja raziskave v 

obliki fokusne skupine omejene (Klemenčič in Hlebec 2007, 27–28). 

Richard A. Krueger, častni profesor na Univerzi v Minnesoti, ki na mednarodni ravni 

proučuje fokusne skupine, in Mary Anne Casey, izredna profesorica, ocenjevalka in 

kvalitativna raziskovalka, v praktičnem vodniku aplikativnih raziskav z osredotočenjem na 

fokusne skupine, po katerem sem se tudi sam usmerjal in opredelil, delita značilnosti 

fokusnih skupin na pet poglavij, in sicer (Krueger in Casey 2015, 33): 

 fokusne skupine so manjše skupine ljudi, 

 fokusne skupine imajo določene lastnosti, 

 delo v fokusni skupini prinaša podatke kvalitativnih prvin, 

 delo v fokusni skupini se izvaja preko osredotočene razprave, 

 namen fokusne skupine je razumevanje tematike interesa. 
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Upoštevajoč te značilnosti se moderator sooča s homogenimi ljudmi, ki v skupinski 

situaciji nudijo kvalitativne podatke ob fokusni diskusiji. Raba fokusne skupine je zato 

uporabna tako pred izvedbo programa, dogodka ali izkustva kot tudi po izvedenem 

programu, dogodku ali izkustvu. Vnaprej predpisan seznam postopkov daje kvalitativni 

raziskavi sistematičnost. Moderator ob delu izve potrebe, s katerimi lahko določa 

vprašalnike, načrte, preizkuša nove produkte in storitve, izboljšuje obstoječe programe in 

ne nazadnje ocenjuje izide. V zadnjem delu celotne izvedbe diskusije v fokusni skupini je 

treba spisati končno poročilo in pred tem analizirati obravnavane podatke. Za to je smiselno 

organizirati zbrane zapiske, prepise in druge vire podatkov s srečanj/a, da je končna 

predstavitev čim bolj informativna. Preverljivost podatkov lahko upravičujemo z dejstvom, 

da bi ob kvalitetnem delu moderatorja drug moderator prišel do podobnih, verjetno ne 

ravno enakih ugotovitev. Če so v delo vključeni pomočniki moderatorja, je nujen končni 

pogovor z njimi zavoljo primerjanja izsledkov. Refleksija, do katere pridemo ob zaključku 

procesa, nam bo analizo izboljšala, saj nam bo pomagala, da se zavemo prednosti in 

slabosti, ki so nastale med delom (Krueger in Casey 2015, 34; Klemenčič in Hlebec 2007, 

45–46). 

4.5.1 Opis vzorca (po izvedeni fokusni skupini) 

Za sodelovanje pri raziskavi sem z izjemo skupne starosti oziroma pripadnosti v 

obravnavno časovno obdobje mladostništva sodelujoče izbral naključno. Pismo v prilogi 2 

po koncu diplomske naloge sem razposlal večjemu številu prejemnikov, kot je sodelujočih 

(šest poleg mene kot moderatorja fokusne skupine), končno število je posledica časovnega 

usklajevanja čim večjega števila sodelujočih. Raznolikost ozadij končnih članov fokusne 

skupine je deloma namensko, vključene so osebe obeh spolov, ter osebe dveh segmentov 

mladostništva, ki sem ju želel podrobneje analizirati: srednje (od 15. do 18. leta) in pozno 

mladostništvo (od 19. do 24. leta), različne izobraževalne stopnje itd. Sogovorniki so znanci 

in prijatelji, Povabljeni z namenom lažje in bolj sproščene diskusije o obravnavani tematiki. 

V skupini ni delitev glede na ukvarjanje z glasbo (igranje glasbenega inštrumenta, petje 

ipd.). Vzorec je torej velik – šest izprašancev, vsak od njih je pri vsakem usmeritvenem 

vprašanju podal svoj odgovor, pogled. 
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5 RAZISKAVA IN PREVERJANJE HIPOTEZ 

5.1 Postopek zbiranja podatkov 

Časovnica poteka tako zbiranja podatkov kot tudi drugih sklopov procesa ustvarjanja 

diplomske naloge je v prilogi 1 po koncu naloge. Zbiranja podatkov se je začelo že pred 

začetkom vaj in predavanj pri predmetu prvega letnika Metode kvalitativne analize, in sicer 

oktobra 2015. Diplomska naloga se je razvijala relativno počasi, ob dodajanju in 

nadgrajevanju za potrebe različnih predmetov na fakulteti. Kot predlagano v prvem letniku 

pri predmetu Družboslovna raziskovalna analiza je ta razvijajoča se naloga v končni fazi 

zaključno diplomsko delo. 

5.1.1 Predempirični del 

Začel sem s pregledom sekundarnih (in primarnih) virov literature, ki so bili pregledani že 

pri predmetu Družboslovna raziskovalna metodologija v prvem letniku na Fakulteti za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici pod mentorstvom doc. dr. Tee Golob in asistentke 

Janje Mikulan Kildi v študijskem letu 2015/2016. Informacije o dodatnih virih in načinu 

njihove dosegljivosti sem pridobil prek opravljanja pogojev pri predmetu, nadaljevanje 

razvoja diplomske naloge je sledilo pri predmetu Raziskovalni praktikum v tretjem letniku 

na isti. Viri so mešani – spletni ter v fizični obliki, večinoma iz Goriške knjižnice Franceta 

Bevka, nekaj pa iz knjižnic fakultet ljubljanske univerze, ki sem jih pridobil ob pomoči 

prijateljev, vpisanih na fakultete, katerih knjižnice si lastijo želene izvode knjig. Za začeten 

razvoj konkretnosti teme in zagon pisanja diplomskega dela so mi v pomoč prišle 

diplomske in magistrske naloge, spisane na temo glasbe oziroma njenih vplivov na različne 

dejavnike, tako psihološke kot tudi fiziološke. 

5.1.2 Empirični del 

Kar se tiče metodološkega dela sem, kot omenjeno, uporabil metodo fokusne skupine. Pred 

izvedbo sem si pripravil okvirna vprašanja odprtega tipa, ob katerih sem sodelujoče pozival 

k dialogu. Usmeritvena vprašanja so v prilogi 3 po koncu diplomske naloge. Ko sem 

dosegel minimalno število udeležencev in uskladil/spremenil termin izvedbe diskusije v 
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fokusni skupini, sem si zagotovil dovoljenje za uporabo prostorov, ki so obiskovalcem 

prijazni, a zaprti. Pogovor je potekal 21. marca ob 11. uri v kletnih prostorih novogoriške 

občine, ki si jih lasti Goriški pihalni orkester Nova Gorica. Poskrbel sem za manjšo 

količino pijače in prigrizkov ter za tehnične vidike izvajanja glasbe in snemanja pogovora. 

Na začetku pogovora sem sodelujočim zagotovil anonimnost in rabo pridobljenih 

informacij zgolj za nastanek te diplomske naloge (in po potrebi diplomske naloge), opozoril 

sem jih na snemalno napravo, da bi se izognil morebitnim nelagodnostim. 

Ob izvajanju diskusije v fokusni skupini je poleg zvočnega zapisa nastalo tudi nekaj 

zapiskov, transkript slednjih je zaradi jasnosti spomina bil izveden še isti dan, transkript 

prve polovice pogovora šele v naslednjem mesecu, aprila 2018, zaključek pa avgusta istega 

leta. 

5.2 Analiza izvedbe in ocen udeležencev fokusne skupine 

Izvedba diskusije v fokusni skupini je bila uspešna, saj je bila odzivnost in dejavnost 

udeleženih nad pričakovanji. Delen razlog za obširne odgovore pripisujem usmeritvenim 

vprašanjem in njihovi formulaciji, ki se izogiba kratkim odgovorom. Udeleženci so izven 

posnetega, torej izven transkripta, pohvalili izbiro prostora in domačnost v obliki prigrizkov 

in pijače. Vzdušje med diskusijo je bilo sproščeno, seveda so bila prisotna mašila in 

verbalni postanki, česar nisem vključil v transkript. Upal bi si trdili, da je k pestrosti 

odgovorov in presenetljivega izražanja večine udeleženih najbolj pripomogla to, da nismo 

sledili cikličnemu vzorcu odgovarjanja, ampak so se člani lahko v diskusijo vključili 

naključno. Samoocenitvenih vprašalnikov o izvedbi in kakovosti nisem ponudil, saj ta ne 

pripomore k rezultatom analize podatkov. Delavnica je potekala v enem terminu brez 

odmora. 

Udeleženci so, po pričakovanjih, podali raznolike odgovore. Opaziti je mogoče 

ponavljajoče se sledeče si odgovore, ki so posledica manjše komunikativnosti nekaterih 

udeležencev v primerjavi z drugimi. Sicer nedvoumen, pa vendar omembe vreden je na 

sploh odnos udeležencev, torej mladih, do glasbe in poslušanja glasbe, saj bi bil odnos 

starejših ali otrok do glasbe drastično različnejši, pri nekaterih mogoče celo nezanimiv, 

zanje problematičen in utrujajoč. 
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5.3 Analiza rezultatov 

Rezultati so bili relativno lahko merljivi, saj so udeleženci fokusne skupine odgovarjali 

relativno jasno, vsaj v sklopu fizične delavnice, mogoče manj zgolj prek prebranega 

transkripta. Delitev na ustrezne kategorije in komponente pojmov je bila ravno tako 

ustrezna in ne pretežka, konec koncev smo ravno za ta namen uporabili metodo 

polstrukturiranega intervjuja in usmeritvenih vprašanj. 

Velja omeniti, da so bili vsaj med odgovarjanjem na prvih pet usmeritvenih vprašanj vsi 

odgovori povezani s temo poslušanja glasbe, zato je nabor odgovorov enoličen. 

Pri odgovorih na usmeritvena vprašanja smo našteli devet kategorij, in sicer: 

 čas poslušanja glasbe, 

 razlog za poslušanje glasbe, 

 okolje poslušanja glasbe, 

 primarna dejavnost ob poslušanju glasbe kot sekundarne dejavnosti, 

 razlog, da ne poslušamo glasbe, 

 način poslušanja glasbe in prisotni ob poslušanju glasbe, 

 vpliv na poslušanje glasbe, 

 odsotnost vpliva na poslušanje glasbe. 

Polovica sodelujočih se s poslušanjem glasbe kot edinega opravila v danem trenutku 

ukvarja enkrat tedensko, ostali dvakrat. Takšno poslušanje glasbe so označili tudi kot redko, 

razlog za takšno početje pa je v vseh šestih primerih brezdelje. Okolje poslušanja glasbe kot 

primarnega dejavnika se v enem primeru navaja dom, v treh primerih pa natančneje okolje 

lastne sobe. V nadaljevanju pri okolju poslušanja glasbe kot sekundarne dejavnosti to 

število zraste na osem (od tega polovica specifično v sobi, ostali štirje pa doma). Kot 

primarno dejavnost ob poslušanju glasbe kot sekundarne dejavnosti smo najpogosteje slišali 

hojo (9) ter kolesarjenje (3), enkratne omembe so še vaje v stilu trebušnjakov, vaje za 

fakulteto, vožnja z avtobusom in košnja. Imamo štiri omenjene načina poslušanja glasbe, 

tako kot primarnega kot tudi kot sekundarnega opravila, in sicer: prek telefona, po 

zvočniku, trikrat po slušalkah in brez slušalk. Vmes smo, četudi to ni bilo začrtano v 
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usmerjevalnih vprašanjih, izvedeli tudi, kakšni so razlogi, da glasbe sploh ne poslušajo: ni 

volje za pripravo medija za izvajanje pesmi, učenje prisotnega v neposredni bližini in 

splošna navzočnost prisotnih (med vožnjo z avtobusom). V odgovorih na prva štiri 

usmeritvena vprašanja imamo še eno kategorijo, in sicer kategorijo prisotnih oseb ob 

poslušanju glasbe, kjer imamo en odgovor: brat. 

Pri prehodu na razloge, ki vplivajo na to, ali sodelujoči v fokusni skupini reagirajo na 

vplive iz okolja s poudarkom na prisotnost oseb v bližini, smo dobili različne odgovore. 

Večine sodelujočih prisotnost ljudi v neposredni bližini ne odvrne od akta poslušanja glasbe 

(to smo označili s kategorijo odsotnost vpliva na poslušanje glasbe). Ta pogled ni popoln, 

saj se takratni poslušalci v primeru pridobitve sopotnika in/ali sogovornika vseeno odločijo 

za komunikacijski odnos, pri katerem glasbe ne poslušajo. V primeru sopotnika je opustitev 

poslušanja glasbe le trenutna in ima funkcijo namiga, da je prost sedež ipd. Kompletna 

opustitev se torej pojavi le v primeru sopotnikovega namiga želje po pogovoru. Po drugih 

skrajnostih imamo samoten odgovor, ki sicer dejansko ne prikazuje razmerja med 

prisotnostjo ljudi v bližini in nadaljevanjem poslušanja glasbe, saj se oseba ob zavedanju, 

da bo v bližnji prihodnosti med ljudmi, ta niti na začetku ne odloči za poslušanje glasbe. 

Vsega skupaj imamo pri tem usmeritvenem vprašanju vsaj dva odgovora, ki prek pojma 

sopotnik in/ali prisotni poudarjata, da okolje ne predstavlja vpliva na akt poslušanja glasbe. 

Imamo pa nekako občutno več (8) odgovorov, ki, sicer ne v popolnosti, izpodrivajo ta 

pogled, saj ravno prisotnost nekoga (beri: sopotnika) predstavlja prekinitev poslušanja 

glasbe, četudi zgolj za krajši čas. 

Odgovori glede povezave počutja in njegovih vplivov na poslušanje glasbe so ravno tako 

različni. Če začnem z odgovorom prve osebe (kar je mogoče pozvalo ostale), je dovzetnost 

za odločitev za poslušanje glasbe v skrajnih spektrih počutja večja kot obratno. Kot rečeno 

se v odgovoru mladostnik/mladostnica večkrat odloči za poslušanje glasbe, ko je žalosten, 

redkeje, ko je na primer jezen (to čustvo se v pogovoru ni pojavilo niti enkrat), in spet 

večkrat, ko je vesel. Udeleženci priznavajo primernost določenih (zvrsti) pesmi za določena 

počutja, čeprav tega v končni fazi pri predvajanju ne upoštevajo. Isti udeleženec, ki največ 

pozornosti namenja seznamom predvajanja glede na počutje, je izpostavil pogled, da 

počutje pri njem ne vpliva na to, ali bo glasbo poslušal oziroma začel poslušati, ampak le na 

zvrst poslušane glasbe. Počutje se kot dejavnik za poslušanje pesmi pojavi v odgovorih treh 
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sodelujočih, vsega skupaj v šestih primerih, kar je enako pogosto, kot je bilo potrjeno 

obratno. Odgovor, da so dobre pesmi vendarle dobre pesmi, ki ugajajo ne glede na počutje, 

je glavni razlog za takšen pojav pojmov v kategoriji odsotnost vpliva na poslušanje glasbe. 

Že v odgovorih na prejšnje vprašanje smo dobili informacijo o relaciji zvrsti in počutja 

rekoč, da ob določenih počutjih poslušamo temu primerne pesmi. Posebno pozornost temu 

nameni en sodelujoči v fokusni skupini, ki ima pripravljene sezname predvajanja, ki 

ustrezajo vrsti počutja. Pri več vprašancih se poslušanje glasbe pojavlja v obliki primarnega 

opravila ob slabi volji, povezava z dobro voljo ni omenjena. Kot argument za to početje je v 

glavnem navedeno poslušanje besedil predvajanih pesmi in posledično poistovetenje z 

njimi. Drugim sodelujočim počutje vpliva na odločitev za dodatek poslušanja glasbe k 

opravljanju drugih opravil kot primarnih dejavnosti (v tem primeru postane poslušanje 

glasbe sekundarna dejavnost), saj s tem dodatno odmislijo slabo voljo. 

V sklopu zadnjega vprašanja glede povezave med hitrostjo pesmi in dejavnostjo poslušanja 

glasbe (primarna–sekundarna) se odgovori za spremembo ne izključujejo. Vsi sodelujoči so 

se strinjali s trditvijo prvega sogovorca, da je tempo glasbe po navadi počasnejši, ko jo 

posluša(jo) kot primarno dejavnost. V povezavi s tem je bilo izraženo tudi soglasje, da so 

bolj žalostne pesmi načeloma počasnejše, kar je glavni dejavnik za poslušanje glasbe kot 

edino opravilo v danem trenutku. 

Odgovori so vsekakor za manjše število udeležencev fokusne skupine zelo raznoliki, še 

posebej, če upoštevamo možnost ponavljanja odgovorov in pritrjevanja s pravkar 

povedanim. 

6 UGOTOVITVE 

6.1 Povzetek ugotovitev 

Z analizo odgovorov v diskusiji smo vse tri hipoteze potrdili. Glasbo sodelujoči vsekakor 

večkrat in bolj pogosto poslušajo kot dodatno, torej sekundarno dejavnost in ji ne posvečajo 

polne pozornosti v smislu izvajanja dejanja poslušanja glasbe kot edinega opravila. 
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Načeloma se za poslušanje glasbe v katerem koli kontekstu (primarno–sekundarno 

opravilo) intervjuvanci odločajo, ko so sami. Isto velja za hipotezo glede tempa (počasnejše 

pesmi) in vsebinskosti besedil poslušanih pesmi (depresivnejša besedila). 

6.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Večinoma smo ugotovili, v čem se razlikujejo razlogi, ki vplivajo na odločitev za 

poslušanja glasbe kot primarne ali sekundarne dejavnosti, s čimer smo dosegli enega od 

treh raziskovalnih ciljev. Drugi cilj se nanaša na počutje; tu smo pridobili mešane odgovore 

o tem, kako to vpliva na odločitev, ali se bomo ob tem za poslušanje glasbe odločili. Dodali 

smo podvprašanji, ali skrajnosti spektra počutja (slaba volja – dobra volja) vplivajo na 

izbiro dejavnosti poslušanja glasbe kot primarne ali kot sekundarne dejavnosti. Mladostniki 

se za poslušanje glasbe odločijo večkrat, ko so v slabšem spektru počutja, ko so sami, ni pa 

počutje razlog za poslušanje glasbe. Tretji raziskovalni cilj je bil sicer strogo z vidika 

opredeljenih kategorij (vpliv na poslušanje glasbe – odsotnost vpliva na poslušanje glasbe) 

sorazmeren, a so odgovori, ki zajemajo vplive na poslušanje glasbe, torej prekinitev akta 

zaradi okoliščin, večinoma posledica nekajsekundnega premora in ne dejanske prekinitve. 

Ocenil bi, da vpliv okoliščin tako v obliki ljudi v neposredni bližini kot počutja ni 

relevanten in te ne vplivajo na to, ali bo mladostnik poslušal le glasbo ali bo poslušal glasbo 

ob drugi dejavnosti. 

6.3 Sklep in omejitve ter nadaljnje izboljšave raziskave  

Če povzamemo – zatekanje k poslušanju glasbe je absolutno prisotno, ni pa nobene 

omembe te dejavnosti kot posledice želje po odpravi stresa ali kaj podobnega. Iz podanih 

odgovorov tudi ne bi mogli trditi, da intervjuvanci poslušanje glasbe uporabijo za namen 

izogibanja odgovornosti, komuniciranja itd., ampak velja ravno obratno, saj imamo 

navedbe o opustitve dejavnosti poslušanja glasbe v primeru prihoda novih navzočih. 

Glasbo, po pričakovanjih, večinoma uporabljajo kot dodatno kuliso, ki odstranjuje 

enoličnost in nezanimivost drugih dejavnosti: košnja, vaje za fakulteto, fizična vadba 

(trebušnjaki), kolesarjenje, hoja in drugo. 
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Ugotovitve so omejene glede na število oseb, s pomočjo katerih je bila izvedena 

kvalitativna metoda. Neizpodbitno je dejstvo, da večji kot je vzorec, večji in načeloma tudi 

bolj informativni so zbrani podatki, seveda ob predpostavki, da je kakovost obdelave 

podatkov enaka kot za manjši vzorec, kot je bil naš. Moderatorske tehnike, kot utegne 

poslušalec zvočnega zapisa ali bralec transkripta tega slišati/prebrati, niso v popolnosti 

uporabljene, kot to poudarjajo na to temo relevantni prispevki: predvsem Krueger in Casey 

2015, Klemenčič in Hlebec 2007 ter Lamut in Macur 2012. Ker je bila to moderatorjeva 

prva praktična izkušnja z vodenjem fokusne skupine, so izboljšave seveda možne in jih ni 

malo. Verjetno ni težko opaziti deviacije od prvotnih, morebiti preveč zapletenih vprašanj – 

ta bi lahko bila bolj razločna za bolj kakovostne in bolj ustrezne odgovore –, ob čemer 

moderator ne porabi preveč energije za vrnitev na začrtane osi, če sploh kaj. Omejitve bi 

pripisal še strukturi udeležencev fokusne skupine, količini usmeritvenih vprašanj, številu 

hipotez in raziskovalnih vprašanj. Nadaljnje izboljšave raziskave so torej ravno te, 

dopolnjujoče dejavnosti predvsem empiričnega dela, kjer se neizkušenost moderatorja in 

sploh raziskovalca ne bi toliko poznala, kar je seveda rešljivo s praktičnim delom na tem 

področju. Vseeno mislim, da raziskovalno delo lahko služi kot opora ali usmeritev k 

nadaljnjim raziskavam na tem področju. 

7 ZAKLJUČEK 

V diplomski nalogi se ob pregledu ugotovitev lahko vidi, da je prisotnost glasbe, specifično 

poslušanja glasbe, v življenju oziroma vsakdanu mladostnikov vsekakor prisotna. Najsi 

bodo ti umeščeni v drugo ali tretjo (ali prvo) starostno skupino mladostnikov, vsi se 

možnosti dodatne dejavnosti poslušanja glasbe ob početju neke druge, primarne dejavnosti 

zavedajo, je pa ne uporabijo vedno. Včasih je za to, da se za poslušanje glasbe ne odločijo, 

razlog preprost – kot kakovosten medij za predvajanje glasbe ni takoj dostopen, ni volje, 

lahko pa je to prisotnost ljudi, ki jim takratno predvajanje glasbe brez rabe slušalk ne ugaja. 

Lahko pa je razlog za prekinitev poslušanja glasbe uvidevnost, izkaz novemu navzočemu, 

da smo mu na voljo za komunikacijo ter da smo pripravljeni upoštevati možnost njegovih 

nevšečnosti. Ravno slednje daje pozitiven pečat tako obravnavani starostni skupini kot 

dejavnosti nasploh. Dejavnost je mogoče zelo lahko opustiti, obstoja pa večinoma kot 

pozitiven, celo konstruktiven prispevek življenju. 



Fortunat, Jaka. 2018. »Glasba kot kreator vrednot mladostnikov«. Diplomsko delo, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

37 

V teoretičnem delu diplomske naloge so bili predstavljeni za nadaljnje delo potrebni pojmi, 

kot so mladostniki, glasba in vrednote, ki prva dva povezujejo. Ob podrobnejših opisih 

enih, načeloma pomembnejših, in krajših opisih drugih, obstranskih dejavnikov, je 

diplomsko delo povzelo vse ključne povezave mladostniškega poslušanja glasbe z 

dejanskimi vzroki in posledicami tega. Na raziskovalna vprašanja naloga uspešno 

odgovarja, hipoteze so potrjene (saj ni bilo ovrženih). Ugotovil sem prednosti in slabosti 

takšnega metodološkega pristopa k tovrstni temi, ravno tako sem ugotovil prednosti in 

slabosti mojega dela. Nalogo bi bilo moč konstruktivno nadgraditi, področij za to je mnogo. 

Ob uspešnem nadaljevanju dela bi naloga utegnila služiti kot večja iztočnica raziskovalcem 

tega področja, ugotovitve teh nadaljnjih del pa bi lahko celo tržili. 

Ugotovljeno se morda nekaterim zdi logično in jasno, pa vendar je namen raziskovanja 

potrditi in/ali ovreči postavljene trditve na podlagi izbranih metod. Mladostniki, kot rečeno, 

glasbo poslušajo pogosteje, kot so jo poslušali njihovi stari starši, čas dopušča izvajanje te 

dejavnosti ob drugih dejavnostih, na vseh možnih mestih, kadar koli. Kaj poslušanje glasbe 

pomeni posamezniku, je tematika za drugo raziskavo, verjamem pa, da je poslušanje glasbe 

mladostnikov in drugih starostnih skupin, ne glede na družbeni status, spol, kulturo, spolno 

usmerjenost in vero pozitiven pojav, ki res daje občutek odmika novih generacij od sveta, a 

praktično le izboljšuje psihološko počutje vseh, tako tistih, ki dejavnost izvajajo, kot tudi 

tistih, zaradi katerih se dejavnosti odpovemo, da jim namenimo našo pozornost. 





Fortunat, Jaka. 2018. »Glasba kot kreator vrednot mladostnikov«. Diplomsko delo, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

39 

8 LITERATURA 

Bezjak, Marjan. 2001/02. »Človek in zvok«. http://www.educa.fmf.uni-

lj.si/izodel/sola/2001/di/Bezjak/pre/1. htm. 

Borota, Bogdana. 2013. Glasbene dejavnosti in vsebine. Koper: Univerzitetna založba 

Annales. 

Brierley, David L. 2008. »Vzpon mladostniške kulture in njene posledice za vzgojo«. 

http://www.svitanje.si/2008/10/vzpon-mladostniske-kulture.  

Čadež, Nežka. 2014. Glasba kot sprostitveni dejavnik: diplomsko delo. Ljubljana: Univerza 

v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Socialna pedagogika. 

Dahlhous, Carl in Hans Heinrich Eggebrecht. 1991. Kaj je glasba? Ljubljana: Cankarjeva 

založba. 

Erjavec, Karmen in Zala Volčič. 1999. Odraščanje z mediji: rezultati raziskave Mladi in 

mediji. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije. 

Frith, Simon. 1986. Zvočni učinki: mladina, brezdelje in politika rock and rolla. Ljubljana: 

Republiška konferenca ZSMS: Univerzitetna konferenca ZSMS. 

Frith, Simon. n. d. »Rock«. https://www.britannica.com/art/rock-music/Authenticity-and-

commercialism#ref93486. 

Furlan, Marina. 2003. »Vrednote mladostnikov iz »slovenskega kulturnega prostora«. 

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2003_2/furlan.pdf. 

Galimberti, Umberto. 2009. Grozljivi gost: nihilizem in mladi. Ljubljana: Modrijan. 

Glasba. 1984. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

Jeriček Klanšček, Helena in Maja Bajt. 2015. »Ko učenca strese stres in kaj lahko pri tem 

naredi učitelj«. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/ko_ 

ucenca_strese_stres_2015.pdf. 

Klemenčič, Sonja in Valentina Hlebec. 2007. Fokusne skupine kot metoda presojanja in 

razvijanja kakovosti izobraževanja. Ljubljana: Andragoški center Slovenije. 

Kolednik, Anja. 2009. Vpliv rock glasbe na mladinsko druženje: primerjava razvoja in 

delovanja hipijevskega gibanja v ZDA in Sloveniji: diplomsko delo. Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/ko_


Fortunat, Jaka. 2018. »Glasba kot kreator vrednot mladostnikov«. Diplomsko delo, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

40 

Kogal, Nadja. 2006. Popularna glasba in življenjski stili mladih: diplomsko delo. 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 

Kompare, Alenka, Mihaela Stražišar, Tomaž Vec, Irena Dogša, Norbert Jaušovec in Janina 

Curk. 2011. Psihologija, spoznanja in dileme. Ljubljana: DZS. 

Kren-Obran, Tilka. 1995. Vrednote mladih: med ideali kulture in resnico. Radovljica: 

Didakta. 

Krueger, Richard A. in Mary Anne Casey. 2015. Focus Gropus: A Practical Guide for 

Applied Research. Singapore: Sage. 

Lamut, Urša in Mirna Macur. 2012. Metodologija družboslovnega raziskovanja: od 

zasnove do izvedbe. Ljubljana: Vega. 

Lenko, Mira, Tina Kogovšek in Stanković Peter. 2009. Pomen glasbe v očeh mladih: 

diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. 

Marjanovič Umek, Ljubica, Maja Zupančič, Tihomir Pinter, Kristina Krhin in Irena 

Kovačič. 2009. Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske 

fakultete: Rokus Klett. 

Merriam, Alan P. 2000. Antropologija glasbe. Ljubljana: Znanstveno in publicistično 

središče. 

Mihelač, Lorena. 2010. »V iskanju zvoka«. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/ 

mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Gradiva_ESS/UNISVET/UNISVET_81PV_Zvok

a_Mihelac.pdf. 

Motte-Haber, Helga de la. 1990. Psihologija glasbe. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

Mullen, John. 2017. »UK Popular Music and Society in the 1970s«. https:// 

journals.openedition.org/rfcb/1695. 

Muršič, Rajko. 2000. Trate vaše in naše mladosti: zgodba o mladinskem in rock klubu. 

Ljubljana: Subkulturni azil. 

Musek, Janez. 1993. Osebnost in vrednote. Ljubljana: Educy. 

Nacionalni inštitut za javno zdravje. n. d. »Otroke in mladostnike moramo učiti 

spoprijemanja s stresom: sporočilo za medije«. http://www.nijz.si/sites/ 

www.nijz.si/files/datoteke/szm_stres_13_04_2015.pdf. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/
http://www.nijz.si/sites/


Fortunat, Jaka. 2018. »Glasba kot kreator vrednot mladostnikov«. Diplomsko delo, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

41 

Plut Pregelj, Leopoldina. 2012. Poslušanje: način življenja in vir znanja. Ljubljana: DZS. 

Ransome, Paul. 2005. Work, Consumption and Culture: Affluence and Social Change in the 

Twenty-first Century. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage. 

Uranjek, Anica. 1993. Sprostitev in glasba. Psihološka obzorja 2 (3/4): 185–188.  

 





 

 

PRILOGE 

 





 

 

Priloga 1 
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Izbira okvirne teme in iskanje virov X      

Pregled literature  X     

Določitev raziskovalnega problema, raziskovalnih 

vprašanj, ciljev in namena diplomske naloge 

  X    

Določitev metode raziskovanja problema   X    

Priprava smernih vprašanj fokusne skupine    X   

Kontaktiranje udeležencev fokusne skupine    X   

Izvedba fokusne skupine    X   

Analiza zbranih podatkov     X  

Pisanje projektne naloge      X 

 





 

 

Priloga 2 

 

KONTAKTNO PISMO 
 

» 

Jaka Fortunat 

Bazoviška 10b 

5000 Nova Gorica 

Nova Gorica, 6. marec 2018 

Naslov prejemnika 

 

Spoštovani, 

sem študent tretjega letnika Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in pri 

predmetu Metode kvalitativne analize pod vodstvom rednega profesorja dr. Boruta 

Rončevića in asistentke Erike Džajić Uršič pripravljam raziskovalno nalogo z naslovom 

Identifikacija okoliščin odločanja za poslušanje glasbe pri mladostnikih, v sklopu katere 

bom analiziral kako, kdaj in zakaj se mladostniki odločajo za aktivnost poslušanja glasbe 

ter kaj definira razliko med odločitvijo poslušanja glasbe kot primarne ali sekundarne 

dejavnosti. 

Za udeleženca moje fokusne skupine sem si izbral kandidate, ki sovpadajo z vzeto 

definicijo mladostnika in s svojim razmišljanjem lahko pripomorejo k raznolikem pogledu 

na usmeritvena vprašanja. Če se za sodelovanje v cca. polurnem glasbeno obarvanem 

pogovoru strinjate, me prosim kontaktirajte na telefonsko številko 051-424-383 ali prek 

elektronskega naslova jaka.fortunat@gmail.com. najkasneje do vključno 16. marca 2018. 

Izvedba fokusne skupine bi potekala 20. marca 2018 v kletnih prostorih novogoriške 

občine; dobili bi se pri vratarju ob 10.30 istega dne. 

Izjavljam, da bodo podatki uporabljeni samo za namene raziskovalne naloge. Pogovor bo 

zaradi kakovosti transkripta sneman, vaše identitete pa bodo ostale anonimne. Za hrano in 

pijačo bo poskrbljeno. 

Za udeležitev se vam najlepše zahvaljujem. 

Lep pozdrav, 

Jaka Fortunat 

«



 

 

 

Priloga 3 

USMERITVENA VPRAŠANJA FOKUSNE SKUPINE 
0. Predstavitev (povezava z aktivnostjo poslušanja glasbe) 

1. Kako pogosto se odločite za poslušanje glasbe v smislu primarne aktivnosti? 

2. Kaj vas do poslušanja glasbe kot primarne/edine aktivnosti pripelje in kako to 

poslušanje izgleda (Kje to počnete? So okoli vas drugi ljudje?) 

3. Kako pogosto se odločite za poslušanje glasbe kot sekundarne aktivnosti? 

4. Kaj vas do poslušanja glasbe kot sekundarne aktivnosti pripelje in kako to 

poslušanje izgleda? (Kje to počnete? So okoli vas drugi ljudje? Kaj je po navadi v 

tem primeru primarna aktivnost? 

5. Kaj pa glede počutja? Kako to vpliva na vaše odločitve glede poslušanja glasbe? 

6. Kako bi povezali počutje z odločitvijo ali bo poslušanje glasbe primarna ali 

sekundarna dejavnost? 

7. Je razlika med zvrstjo glasbe (poudarek na hitrosti tempa bolj kot žanru glasbe), ko 

to aktivnost počete kot primarno ali kot sekundarno aktivnost in če, kakšna je? 



 

 

 

Priloga 4 

TRANSKRIPT POGOVORA FOKUSNE SKUPINE IZVEDENEGA 

DNE 20. MAREC 2018 OB 11.00 URI V KLETNIH PROSTORIH 

NOVOGORIŠKE OBČINE 

Transkript ohranja večinski del originalnega izražanja, kar vključuje sleng, slovnične 

nepravilnosti, napačnimi rabami predlogov itd. Tekst je minimalno popravljen in angažiran, 

da je vsebina razumljiva na delih, ki so bili razumljivi za udeležence in manj z naknadno 

prebranega. 

 

Legenda: 

Sodelujoči v fokusni skupini: 

»M«: Moderator fokusne skupine (jaz, Jaka Fortunat) 

»Ro«: Rok Ž., 24 let 

»Mi«: Miha P., 24 let 

»Ti«: Tisa M., 20 let 

»Ma«: Matija S., 24 let 

»An«: Andraž N., 23 let 

»Em«: Ema F., 17 let 

 

Transkript: 

0. M: Pozdrav vsem! (smeh) Če ste pripravljeni, bi začel s prvim, uvodnim vprašanjem. 

Torej, če se mi lahko vsi predstavite. (Torej, ) kdo ste, koliko ste stari, s čim se ukvarjate in 

če lahko poveste kakšen je vaš odnos do glasbe v stilu »jo poslušam«, »se z njo ukvarjam«, 

»jo poslušam, ko se učim«, »jo poslušam, ko se vozim s kolesom« itd. Bomo začeli to 

vprašanje po vrsti, ker je uvodno, pol pa bomo lahko mešano odgovarjali (smeh). Aja, pa 

pogovor bom snemal. Vaših podatkov pa kot sem prej omenil ne bom uporabil za nič. Torej, 

če začnemo s tabo, Tisa :) 



 

 

0. Ti: Sem Tisa M., stara sem 20 let in obiskujem Pravno fakulteto (v Ljubljani), 2. letnik. 

Hmm, glasbo poslušam, ko hodim na faks, ko grem s kolesom pa ne. Drugače pa jo 

poslušam doma, občasno. Mmm, se pa ukvarjam s petjem, pojem v Akademskem pevskem 

zboru Tone Tomšič v Ljubljani, včasih sem igrala klavir, ki ga včasih še povadim. Aja, pa 

ko se vozim, poslušam radio. (smeh) 

0. Ro: Moje ime je Rok. Glasbo poslušam, ko hodim na faks ... in včasih doma. (smeh) 

0. Mi: Moje ime je Miha, jst tudi poslušam glasbo, ko hodim na faks oziroma med hojo ... 

in ko se vozim. Doma večinoma tudi poslušam glasbo. Povem tudi kere žanre? 

0. M: Ne rabiš še zdej, lahko pa. (smeh) 

0. Mi: Dobro. Igram kitaro. To je to. (smeh) 

0. Ma: Moje ime je Matija, hodim na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, smer arheologija. 

Glasbo večinoma poslušam med vožnjo in ko hodim bilokam. Z inštumentom se ne 

ukvarjam in se nikoli nisem. 

0. An: Ojla ... 

0. Ma: ... Star sem 24 let. (smeh) 

0. An: Sem Andraž, star sem 23 let, obiskujem Fakulteto za vede o zdravju v Kopru, smer 

Aplikativna kineziologija, kjer sem 3. letnik. Letos nisem vpisan, zato delam prakso pri 

Optiki Art. V Goriškem pihalnem orkestru igram klarinet, glasbo poslušam ob prilikah. 

Mogoče kdaj tudi med vožnjo s kolesom. 

0. Em: Pozdravljeni! Sem Ema F., stara 17 let. Hodim v tretji letnik splošne gimnazije (v 

Novi Gorici). Glasbo poslušam na poti v šolo in kdaj doma. Ne igram nobenega 

inštumenta, bi ga pa tela znat. (smeh). 

1. M: Kul, super. Torej, če gremo naprej: kako pogosto se odločite za poslušanje glasbe kot 

edino aktivnost, ki jo v tistem trenutku počnete. Torej, da ne vmes ... Da se ne vmes učite, 

jeste itd. 

1. Ti: Hmm. Recimo enkrat na teden. Ampak res odvisno. Verjetno bom poleti več. Pa če 

sem sama. (smeh) 

1. Em & An: Neki tazga ja, isto. 

1. Em: Mogoče dvakrat na teden, torej da samo poslušam glasbo, besedilo in ne delam nič 

zraven. 

1. Ro, Ma & Mi: Ja, isto. 

2. M: Kul. Hmm. Zakaj se za poslušanje glasbe odločite, kaj so vzroki? Govorim o 

poslušanju glasbe kot primarni aktivnosti torej da ne delate zraven nič drugega. 

2. Ti: V tem kontekstu poslušam glasbo samo, ko nimam kaj drugega za delat. Torej recimo 



 

 

ko pač ležim na postelji. 

2. M: Torej samo poslušaš glasbo bolj poredko? 

2. Ti: Ja. 

2. M: Ostali? Isto? 

2. Ro, Ma, Mi, An & Em: Ja. 

2. M: Kaj pa kje to počnete? Je to večinoma doma? In če so okoli vas ljudje? Torej 

poslušate glasbo, ko so okoli vas starši, prijatelji, ki bi to glasbo lahko poslušali? 

2. Em: Doma, ja. Načeloma sama doma. 

2. Ma: Sam, doma. Tudi ko so starši, itak sem v sobi zaprt. 

2. Ro & Mi: Isto, ja. 

3. M: Ok. Če se obrnemo še k poslušanju glasbe kot sekundarne aktivnosti, torej da jo 

poslušamo ko na primer sesamo, ok bolj peglamo, se učimo, kolesarimo, kar ste že 

omenjali in tako dalje? Kako pogosto to počnete? 

3. M: … Tisa? 

3. Ti: Hmm. Jst večinoma samo ko hodim, drugače res ne. Ko se učim, bi me motlo, ko 

delam druga opravila pa sem bolj skoncentrirana nanje in … oziroma se mi ne da uštimat 

muzike zraven. 

3. Mi: Jst isto, ko se učim nimam muzike poleg. Mam jo vmes raznih vaj stila trebušnjaki 

ipd. (smeh) 

3. Ma: Jst jo imam med delanjem vaj za faks, med učenjem snovi za izpit niti ne. Poleg 

hoje, vožnje s trolo si dam med košenjem recimo še. Mogoče še kdaj, ne vem, ku se mi da. 

3. An: Tko ja nekako. Med učenjem sploh ne, vedno pa med kolesarjenjem. Doma pri 

opravilih niti ne. 

3. Ro: Mhm. Isto. 

3. Em: Kar je Andraž reku nekako. Doma ne, zuna med hojo do šole. Med učenjem tudi ne. 

4. M: Spet isto še za sekundarno opravilo, torej kaj vas do tega pripravi? Kako to zgleda? 

Hmm. So okoli drugi ljudje, prijatli? 

4. Em: Res odvisno. Če mam telefon pri roki, če se mi da, če ni nobenega okoli rajš. Hmm. 

Brez slušalk, po telefonu. Če je prav volja, se povežem prek zvočnikov, da je bolj na glas. 

4. An: Jst pa po slušalkah, drugače ne. Prek telefona ne, ker mam slabega. (smeh) Samo, ko 



 

 

sem sam doma. 

4. Ro & Mi: Isto ja. 

4. Mi: Čeprav mi je vseeno, če drugi slišijo kaj poslušam. 

4. Ma: Mhm. Z bratom doma poslušava iste zvrsti, tako da tudi, ko je on v sobi. Razen, če 

se ima za učit al kej. 

4. Ti: Glasbo poslušam v bistvu vedno, ko mam daljšo pot. Aja pa na busu iz Ljubljane. In v 

Ljubljano. Če hoče kdo govorit z mano pa pač dam vn slušalke. 

4. M: Torej recimo kaj je v tem primeru primarna aktivnost, s katero se večinoma ukvarjate, 

ko poslušate muziko poleg? Kaj vam kot prvo opravilo pade na pamet? 

4. Ma: Hoja. 

4. Mi, Ti, Em & Ro: Jp/Mhm. 

4. An: Kolesarjenje. (smeh) 

4. M: Kaj pa če so okoli vas ljudje, to spremeni kaj? Zaradi tega nehate? Mogoče so 

primeri, ko zaradi tega šele začnete poslušati glasbo? 

4. Ma: Kot sem že rekel, mi nima veze če so okoli drugi. Če vidim, da bi mi radi kej 

povedali, ustavim in si dam slušalke vn. 

4. Mi: Jst isto, na avtobusu iz Ljubljane si dam slušalke. Torej je to povod, da sploh začnem 

poslušat. Če se kdo usede zravn, isto poslušam naprej. 

4. Em: Jaz pa nikoli ne poslušam muzike, če so drugi okoli. Niti na prevozih, niti na 

avtobusu, nikjer. Tko da niti nikoli ne začnem poslušat glasbe, če so v bližini ljudje. 

4. Ti: Ma jst pa bolj ku Matija in Miha, jo poslušam, če pride kdo zravn, mu nakažem da je 

prosto. Al pa uprašam če je prosto. Če vidim, da hoče govorit, si jih dam vn (iz ušes), čene 

pa ne. 

4. Ro: Nekako tko ja. Mi je useeno če so drugi okoli. 

4. An: Amm, pač med kolesarjenjem če sm še s kom, je valda ne. Drugih priložnosti pa niti 

ni. 

5. M: Kaj pa glede počutja? Kako to vpliva na vaše odločitve glede poslušanja glasbe? 

5. Ti: Načeloma jo poslušam, ko sem v obeh skrajnostih več. Ali ko sem bolj žalostna, ali 

ko sem res vesela. Takrat mi paše poslušat temu primerno zvrst. 

5. Em: Tko ja. Itak že prej veš, keri komadi ti sedejo, ko rabiš bit na powerju in tisti, ko se 

nekako boljš počutiš, ko jih poslušaš, ko si že slabe volje. Nimam pa prou playliste za 



 

 

usako posebi. 

5. An: Je res, ja. Sicer meni je bolj vseeno, kar pade pade. Je pa res, da majo ene pesmi več 

življenja in te spravijo v boljšo voljo. Meni osebno počutje nima veze. 

5. Ro: Meni tut ne. Si vrtim iste pesmi ne glede na to al sm u redu al ne. 

5. Mi: Enako. Kar je reku Andraž oziroma Ema in Tisa je sicer res, sam si pač vrtim kar mi 

je ušeč. 

5. Ma: Haha. Jst pa mam nekako ločene bolj depro komade od tistih pop in techno ka so 

bolj sončni. Se mi res pozna kdaj rabim kere. Overall pa počutje ne vpliva na to al bom 

glasbo poslušu al ne, samo kero zvrst. 

6. M: Kul. Kaj pa bi videli povezavo med počutjem, recimo, ko ste slabe volje, in tem ali 

poslušate glasbo kot edino opravilo, torej je to primarna dejavnost, ali delate še kaj poleg, 

torej je to sekundarna dejavnost? 

6. Ro: Ma niti ne. Počutje res nima veze pr meni. 

6. Em: Pri meni načeloma je. Ko sm slabše volje, se zgodi da kdaj samo poslušam tekst 

pesmi. Ko sm dobre volje pa res niti ne. Usaj da ne bi samo to delala, seveda takrat pr bolj 

živahnih komadih. Verjetno se ko sm slabe volje rada poistovetim z besedilom in podobno. 

Ne vem. 

6. Ti: Recimo ja. … Oziroma niti ne. Samo glasbo res poredko poslušam. Manjkrat kot sem 

torej slabe volje. Torej ne vidim realno neke povezave. Ko pa delam še kej, pa ja, recimo da 

pazim kaj si dam. Ampak kar sm prej rekla sm misnla bolj za dela, kjer ne rabim razmišljat. 

Torej hoja, vožnja z avtobusom. Ko delam kej po hiši itak bolj ne poslušam. 

6. An: Ma ja. Ne vem res. Ku sm reku, počutje ne igra vloge meni. 

6. Mi: Večkrat ko sm slabe volje, poslušam samo pesmi ja. Zaradi besedil in ker mi to na 

sploh paše. Mislim, da se glih obratno ne zgodi nikoli. 

6. M: Torej, da poslušaš glasbo kot sekundarno opravilo? Da je razlog za samo poslušanje 

glasbe slaba volja? 

6. Mi: Amm, ja. Slaba volja ni razlog da bi si zavrteu glasbo ob vajah recimo. Usaj mislim 

da ne. Bi pa reku da večkrat poslušam glasbo kot edino stvar ko sem res slabe volje ja. 

Torej vidim neko povezavo. 

6. Ma: Ma gdaj je (slaba volja razlog za poslušanje glasbe kot primarne dejavnosti), ne pa 

vedno. Ne vem če bi lahko prou reku da je povezava. Ku kdaj. … Mislim, da se vseeno 

zgodi, da če sm slabe volje in neki delam, si dam temu primerno glasbo poleg da malo bolj 

odmislim. 

7. M: Če mi lahko še naredite povezavo med tempom in tem ali glasbo poslušate kot 

primarno ali kot sekundarno dejavnost? 



 

 

7. Ti: Če pomislim, ko že poslušam glasbo kot edino delo torej kot primarno dejavnost, je ta 

načeloma počasnejša. Mislim, da je to logično, ker so bolj žalostne pesmi počasnejše. 

7. Mi: Je res. Torej ja, vidim povezavo oziroma se strinjam s trditvijo. 

7. Ma: Enako. 

7. Ro & An: Tko ja. 

7. Em: Drži. (smeh) 

 



 

 

Priloga 5 

KODIRANJE TRANSKRIPTA V 4. PRILOGI 

Zaporedna 

številka 

kode 

V povezavi z 

usmeritvenim 

vprašanjem 

številka … Izjava sodelujočega v fokusni skupini Pojem Kategorija Tema 

1. 1 »Recimo enkrat na teden. Ampak res odvisno. Verjetno 

bom poleti več. Pa če sem sama.« (»Torej, če gremo 

naprej: kako pogosto se odločite za poslušanje glasbe 

kot edino aktivnost, ki jo v tistem trenutku počnete. 

Torej, da ne vmes ... Da se ne vmes učite, jeste itd.«) 

(1x) 

tedensko 

čas poslušanja glasbe poslušanje 

glasbe 

2. 1 »Neki tazga ja, isto.« (»Recimo enkrat na teden. Ampak 

res odvisno. Verjetno bom poleti več. Pa če sem sama.«) 

(1x) 

tedensko 

čas poslušanja glasbe poslušanje 

glasbe 

3. 1 »Neki tazga ja, isto.« (»Recimo enkrat na teden. Ampak 

res odvisno. Verjetno bom poleti več. Pa če sem sama.«) 

(1x) 

tedensko 

čas poslušanja glasbe poslušanje 

glasbe 

4. 1 »Mogoče dvakrat na teden, torej da samo poslušam 

glasbo, besedilo in ne delam nič zraven.« 

2x tedensko čas poslušanja glasbe poslušanje 

glasbe 

5. 1 »Ja, isto.« (»Mogoče dvakrat na teden, torej da samo 

poslušam glasbo, besedilo in ne delam nič zraven.«) 

2x tedensko čas poslušanja glasbe poslušanje 

glasbe 

6. 1 »Ja, isto.« (»Mogoče dvakrat na teden, torej da samo 

poslušam glasbo, besedilo in ne delam nič zraven.«) 

2x tedensko čas poslušanja glasbe poslušanje 

glasbe 

7. 2 »: V tem kontekstu poslušam glasbo samo, ko nimam 

kaj drugega za delat. Torej recimo ko pač ležim na 

postelji.« 

brezdelje razlog za poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

8. 2 »Ja.« (»Torej samo poslušaš glasbo bolj poredko?«) redko čas poslušanja glasbe poslušanje 

glasbe 

9. 2 »Ja.« (»Ostali? Isto?«) brezdelje razlog za poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 



 

 

10. 2 »Ja.« (»Ostali? Isto?«) brezdelje razlog za poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

11. 2 »Ja.« (»Ostali? Isto?«) brezdelje razlog za poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

12.  2 »Ja.« (»Ostali? Isto?«) brezdelje razlog za poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

13. 2 »Ja.« (»Ostali? Isto?«) brezdelje razlog za poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

14. 2 »Doma, ja. Načeloma sama doma.« (»Kaj pa kje to 

počnete? Je to večinoma doma? In če so okoli vas 

ljudje? Torej poslušate glasbo, ko so okoli vas starši, 

prijatelji, ki bi to glasbo lahko poslušali?«) 

doma okolje poslušanja 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

15. 2 »Sam, doma. Tudi ko so starši, itak sem v sobi zaprt.« doma/v sobi okolje poslušanja 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

16. 2 »Isto, ja.« (»Sam, doma. Tudi ko so starši, itak sem v 

sobi zaprt.«) 

doma/v sobi okolje poslušanja 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

17. 2 »Isto, ja.« (»Sam, doma. Tudi ko so starši, itak sem v 

sobi zaprt.«) 

doma/v sobi okolje poslušanja 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

18. 3 »Hmm. Jst večinoma samo ko hodim, drugače res ne. 

Ko se učim, bi me motlo, ko delam druga opravila pa 

sem bolj skoncentrirana nanje in … oziroma se mi ne da 

uštimat muzike zraven.« (»Če se obrnemo še k 

poslušanju glasbe kot sekundarne aktivnosti, torej da jo 

poslušamo ko na primer sesamo, ok bolj peglamo, se 

učimo, kolesarimo, kar ste že omenjali in tako dalje? 

Kako pogosto to počnete?«) 

hoja primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

poslušanje 

glasbe 

19. 3 »Hmm. Jst večinoma samo ko hodim, drugače res ne. 

Ko se učim, bi me motlo, ko delam druga opravila pa 

sem bolj skoncentrirana nanje in … oziroma se mi ne da 

uštimat muzike zraven.« (»Če se obrnemo še k 

nevolja razlog za neposlušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 



 

 

poslušanju glasbe kot sekundarne aktivnosti, torej da jo 

poslušamo ko na primer sesamo, ok bolj peglamo, se 

učimo, kolesarimo, kar ste že omenjali in tako dalje? 

Kako pogosto to počnete?«) 

20. 3 »Jst isto, ko se učim nimam muzike poleg. Mam jo 

vmes raznih vaj stila trebujšnjaki ipd.« 

vaje 

(trebušnjaki) 

primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

poslušanje 

glasbe 

21. 3 »Jst jo imam med delanjem vaj za faks, med učenjem 

snovi za izpit niti ne. Poleg hoje, vožnje s trolo si dam 

med košenjem recimo še. Mogoče še kdaj, ne vem, ku 

se mi da.« 

vaje za faks primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

poslušanje 

glasbe 

22. 3 »Jst jo imam med delanjem vaj za faks, med učenjem 

snovi za izpit niti ne. Poleg hoje, vožnje s trolo si dam 

med košenjem recimo še. Mogoče še kdaj, ne vem, ku 

se mi da.« 

hoja primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

poslušanje 

glasbe 

23. 3 »Jst jo imam med delanjem vaj za faks, med učenjem 

snovi za izpit niti ne. Poleg hoje, vožnje s trolo si dam 

med košenjem recimo še. Mogoče še kdaj, ne vem, ku 

se mi da.« 

košnja primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

poslušanje 

glasbe 

24. 3 »Tko ja nekako. Med učenjem sploh ne, vedno pa med 

kolesarjenjem. Doma pri opravilih niti ne.« 

kolesarjenje primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

poslušanje 

glasbe 

25. 3 »Mhm. Isto.« (»Tko ja nekako. Med učenjem sploh ne, 

vedno pa med kolesarjenjem. Doma pri opravilih niti 

ne.«) 

kolesarjenje primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

poslušanje 

glasbe 

26. 3 »Kar je Andraž reku nekako. Doma ne, zuna med hojo 

do šole. Med učenjem tudi ne.« (»Tko ja nekako. Med 

učenjem sploh ne, vedno pa med kolesarjenjem. Doma 

pri opravilih niti ne.«) 

hoja primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

poslušanje 

glasbe 

27. 4 »Res odvisno. Če mam telefon pri roki, če se mi da, če telefon način poslušanja poslušanje 



 

 

ni nobenega okoli rajš. Hmm. Brez slušalk, po telefonu. 

Če je prav volja, se povežem prek zvočnikov, da je bolj 

na glas.« 

(»Spet isto še za sekundarno opravilo, torej kaj vas do 

tega pripravi? Kako to zgleda? Hmm. So okoli drugi 

ljudje, prijatli?«) 

glasbe glasbe 

28. 4 »Res odvisno. Če mam telefon pri roki, če se mi da, če 

ni nobenega okoli rajš. Hmm. Brez slušalk, po telefonu. 

Če je prav volja, se povežem prek zvočnikov, da je bolj 

na glas.« 

(»Spet isto še za sekundarno opravilo, torej kaj vas do 

tega pripravi? Kako to zgleda? Hmm. So okoli drugi 

ljudje, prijatli?«) 

brez slušalk način poslušanja 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

29. 4 »Res odvisno. Če mam telefon pri roki, če se mi da, če 

ni nobenega okoli rajš. Hmm. Brez slušalk, po telefonu. 

Če je prav volja, se povežem prek zvočnikov, da je bolj 

na glas.« 

(»Spet isto še za sekundarno opravilo, torej kaj vas do 

tega pripravi? Kako to zgleda? Hmm. So okoli drugi 

ljudje, prijatli?«) 

po zvočniku način poslušanja 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

30. 4 »Jst pa po slušalkah, drugače ne. Prek telefona ne, ker 

mam slabega. Samo, ko sem sam doma.« 

po slušalkah način poslušanja 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

31. 4 »Jst pa po slušalkah, drugače ne. Prek telefona ne, ker 

mam slabega. Samo, ko sem sam doma.« 

doma okolje poslušanja 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

32. 4 »Isto ja.« (»Jst pa po slušalkah, drugače ne. Prek 

telefona ne, ker mam slabega. Samo, ko sem sam 

doma.«) 

po slušalkah način poslušanja 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

33. 4 »Isto ja.« (»Jst pa po slušalkah, drugače ne. Prek 

telefona ne, ker mam slabega. Samo, ko sem sam 

doma.«) 

doma okolje poslušanja 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 



 

 

34. 4 »Isto ja.« (»Jst pa po slušalkah, drugače ne. Prek 

telefona ne, ker mam slabega. Samo, ko sem sam 

doma.«) 

po slušalkah način poslušanja 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

35. 4 »Isto ja.« (»Jst pa po slušalkah, drugače ne. Prek 

telefona ne, ker mam slabega. Samo, ko sem sam 

doma.«) 

doma okolje poslušanja 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

36. 4 »Mhm. Z bratom doma poslušava iste zvrsti, tako da 

tudi, ko je on v sobi. Razen, če se ima za učit al kej.« 

 

brat prisotni ob poslušanju 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

37. 4 »Mhm. Z bratom doma poslušava iste zvrsti, tako da 

tudi, ko je on v sobi. Razen, če se ima za učit al kej.« 

 

doma/v sobi okolje poslušanja 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

38. 4 »Mhm. Z bratom doma poslušava iste zvrsti, tako da 

tudi, ko je on v sobi. Razen, če se ima za učit al kej.« 

 

učenje 

prisotnega 

razlog za neposlušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

39. 4 »Glasbo poslušam v bistvu vedno, ko mam daljšo pot. 

Aja pa na busu iz Ljubljane. In v Ljubljano. Če hoče 

kdo govorit z mano pa pač dam vn slušalke.« 

hoja primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

poslušanje 

glasbe 

40. 4 »Glasbo poslušam v bistvu vedno, ko mam daljšo pot. 

Aja pa na busu iz Ljubljane. In v Ljubljano. Če hoče 

kdo govorit z mano pa pač dam vn slušalke.« 

vožnja: 

avtobus 

primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti/ 

okolje poslušanja 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

41. 4 »Glasbo poslušam v bistvu vedno, ko mam daljšo pot. 

Aja pa na busu iz Ljubljane. In v Ljubljano. Če hoče 

kdo govorit z mano pa pač dam vn slušalke.« 

prisotni razlog za neposlušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

42. 4 »Hoja.« (»Torej recimo kaj je v tem primeru primarna 

aktivnost, s katero se večinoma ukvarjate, ko poslušate 

muziko poleg? Kaj vam prvo opravilo pade na pamet?«) 

hoja primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

poslušanje 

glasbe 

43. 4 Jp/Mhm. (»Hoja.«) hoja primarna aktivnost ob poslušanje 



 

 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

glasbe 

44. 4 Jp/Mhm. (»Hoja.«) hoja primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

poslušanje 

glasbe 

45. 4 Jp/Mhm. (»Hoja.«) hoja primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

poslušanje 

glasbe 

46. 4 Jp/Mhm. (»Hoja.«) hoja primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

poslušanje 

glasbe 

47. 4 »Kolesarjenje.« (»Torej recimo kaj je v tem primeru 

primarna aktivnost, s katero se večinoma ukvarjate, ko 

poslušate muziko poleg? Kaj vam prvo opravilo pade na 

pamet?«) 

kolesarjenje primarna aktivnost ob 

poslušanju glasbe kot 

sekundarne aktivnosti 

poslušanje 

glasbe 

48. 4 »Kot sem že rekel, mi nima veze če so okoli drugi. Če 

vidim, da bi mi radi kej povedali, ustavim in si dam 

slušalke vn.« (»Kaj pa če so okoli vas ljudje, to 

spremeni kaj? Zaradi tega nehate? Mogoče so primeri, 

ko zaradi tega šele začnete poslušati glasbo?«) 

prisotni odsotnost vpliva na 

poslušanje glasbe 

poslušanje 

glasbe 

49. 4 »Kot sem že rekel, mi nima veze če so okoli drugi. Če 

vidim, da bi mi radi kej povedali, ustavim in si dam 

slušalke vn.« (»Kaj pa če so okoli vas ljudje, to 

spremeni kaj? Zaradi tega nehate? Mogoče so primeri, 

ko zaradi tega šele začnete poslušati glasbo?«) 

sopotnik odsotnost vpliva na 

poslušanje glasbe 

/vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

50. 4 »Jst isto, na avtobusu iz Ljubljane si dam slušalke. Torej 

je to povod, da sploh začnem poslušat. Če se kdo usede 

zravn, isto poslušam naprej.« 

sopotnik odsotnost vpliva na 

poslušanje glasbe 

poslušanje 

glasbe 

51. 4 »Jst isto, na avtobusu iz Ljubljane si dam slušalke. Torej 

je to povod, da sploh začnem poslušat. Če se kdo usede 

vožnja: 

avtobus 

razlog za poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 



 

 

zravn, isto poslušam naprej.« 

52. 4 »Jaz. pa nikoli ne poslušam muzike, če so drugi. okoli. 

Niti na prevozih, niti na avtobusu, nikjer. Tko da niti 

nikoli ne začnem poslušat glasbe, če so v bližini ljudje.« 

prisotni vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

53. 4 »Jaz pa nikoli ne poslušam muzike, če so drugi okoli. 

Niti na prevozih, niti na avtobusu, nikjer. Tko da niti 

nikoli ne začnem poslušat glasbe, če so v bližini ljudje.« 

sopotnik vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

54. 5 »Jaz pa nikoli ne poslušam muzike, če so drugi okoli. 

Niti na prevozih, niti na avtobusu, nikjer. Tko da niti 

nikoli ne začnem poslušat glasbe, če so v bližini ljudje.« 

prisotni razlog za neposlušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

55. 4 »Ma jst pa bolj ku Matija in Miha, jo poslušam, če pride 

kdo zravn, mu nakažem da je prosto. Al pa uprašam če 

je prosto. Če vidim, da hoče govorit, si jih dam vn (iz 

ušes), čene pa ne.« 

prisotni vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

56. 4 »Ma jst pa bolj ku Matija in Miha, jo poslušam, če pride 

kdo zravn, mu nakažem da je prosto. Al pa uprašam če 

je prosto. Če vidim, da hoče govorit, si jih dam vn (iz 

ušes), čene pa ne.« 

sopotnik vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

57. 4 »Nekako tko ja. Mi je useeno če so drugi okoli.« (»»Ma 

jst pa bolj ku Matija in Miha, jo poslušam, če pride kdo 

zravn, mu nakažem da je prosto. Al pa uprašam če je 

prosto. Če vidim, da hoče govorit, si jih dam vn (iz 

ušes), čene pa ne.«) 

prisotni vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

58. 4 »Nekako tko ja. Mi je useeno če so drugi okoli.« (»»Ma 

jst pa bolj ku Matija in Miha, jo poslušam, če pride kdo 

zravn, mu nakažem da je prosto. Al pa uprašam če je 

prosto. Če vidim, da hoče govorit, si jih dam vn (iz 

ušes), čene pa ne.«) 

sopotnik vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

59. 4 »Amm, pač med kolesarjenjem če sm še s kom, je valda 

ne. Drugih priložnosti pa niti ni.« 

prisotni vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 



 

 

60. 5 »Načeloma jo poslušam, ko sem v obeh skrajnostih več. 

Ali ko sem bolj žalostna, ali ko sem res vesela. Takrat 

mi paše poslušat temu primerno zvrst.« (»Kaj pa glede 

počutja? Kako to vpliva na vaše odločitve glede 

poslušanja glasbe?«) 

počutje vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

60. 5 »Tko ja. Itak že prej veš, keri komadi ti sedejo, ko rabiš 

bit na powerju in tisti, ko se nekako boljš počutiš, ko jih 

poslušaš, ko si že slabe volje. Nimam pa prou playliste 

za usako posebi.« 

počutje vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

61. 5 »Je res, ja. Sicer meni je bolj vseeno, kar pade pade. Je 

pa res, da majo ene pesmi več življenja in te spravijo v 

boljšo voljo. Meni osebno počutje nima veze.« 

počutje odsotnost vpliva na 

poslušanje glasbe 

poslušanje 

glasbe 

62. 5 »Meni tut ne. Si vrtim iste pesmi ne glede na to al sm u 

redu al ne.« (»»Je res, ja. Sicer meni je bolj vseeno, kar 

pade pade. Je pa res, da majo ene pesmi več življenja in 

te spravijo v boljšo voljo. Meni osebno počutje nima 

veze.«) 

počutje odsotnost vpliva na 

poslušanje glasbe 

poslušanje 

glasbe 

63. 5 »Enako. Kar je reku Andraž oziroma Ema in Tisa je 

sicer res, sam si pač vrtim kar mi je ušeč.« (»Meni tut 

ne. Si vrtim iste pesmi ne glede na to al sm u redu al 

ne.«) 

počutje odsotnost vpliva na 

poslušanje glasbe 

poslušanje 

glasbe 

64. 5 »Jst pa mam nekako ločene bolj depro komade od tistih 

pop in techno ka so bolj sončni. Se mi res pozna kdaj 

rabim kere. Overall pa počutje ne vpliva na to al bom 

glasbo poslušu al ne, samo kero zvrst.« 

počutje vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

65. 6 »Ma niti ne. Počutje res nima veze pr meni.« (»Kaj pa 

bi videli povezavo med počutjem, recimo, ko ste slabe 

volje, in tem ali poslušate glasbo kot edino opravilo, 

torej je to primarna dejavnost, ali delate še kaj poleg, 

torej je to sekundarna dejavnost?«) 

počutje odsotnost vpliva na 

poslušanje glasbe 

poslušanje 

glasbe 



 

 

66. 6 »Pri meni načeloma je. Ko sm slabše volje, se zgodi da 

kdaj samo poslušam tekst pesmi. Ko sm dobre volje pa 

res niti ne. Usaj da ne bi samo to delala, seveda takrat pr 

bolj živahnih komadih. Verjetno se ko sm slabe volje 

rada poistovetim z besedilom in podobno. Ne vem.« 

počutje vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

67. 6 »Recimo ja. … Oziroma niti ne. Samo glasbo res 

poredko poslušam. Manjkrat kot sem torej slabe volje. 

Torej ne vidim realno neke povezave. Ko pa delam še 

kej, pa ja, recimo da pazim kaj si dam. Ampak kar sm 

prej rekla sm misnla bolj za dela, kjer ne rabim 

razmišljat. Torej hoja, vožnja z avtobusom. Ko delam 

kej po hiši itak bolj ne poslušam.« 

počutje odsotnost vpliva na 

poslušanje glasbe 

poslušanje 

glasbe 

68. 6 »Ma ja. Ne vem res. Ku sm reku, počutje ne igra vloge 

meni.« 

počutje odsotnost vpliva na 

poslušanje glasbe 

poslušanje 

glasbe 

69. 6 »Večkrat ko sm slabe volje, poslušam samo pesmi ja. 

Zaradi besed in ker mi to na sploh paše. Mislim, da se 

glih obratno ne zgodi nikoli.« 

počutje vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

70. 6 »Amm, ja. Slaba volja ni razlog da bi si zavrteu glasbo 

ob vajah recimo. Usaj mislim da ne. Bi pa reku da 

večkrat poslušam glasbo kot edino stvar ko sem res 

slabe volje ja. Torej vidim neko povezavo.« (»Torej, da 

poslušaš glasbo kot sekundarno opravilo? Da je razlog 

za samo poslušanje glasbe slaba volja?«) 

počutje odsotnost vpliva na 

poslušanje glasbe 

poslušanje 

glasbe 

71. 6 »Ma gdaj je (slaba volja razlog za poslušanje glasbe kot 

primarne dejavnosti), ne pa vedno. Ne vem če bi lahko 

prou reku da je povezava. Ku kdaj. … Mislim, da se 

vseeno zgodi, da če sm slabe volje in neki delam, si 

dam temu primerno glasbo poleg da malo bolj 

odmislim.« 

počutje vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

72. 6 »Če pomislim, ko že poslušam glasbo kot edino delo tempo vpliv na poslušanje poslušanje 



 

 

torej kot primarno dejavnost, je ta načeloma počasnejša. 

Mislim, da je to logično, ker so bolj žalostne pesmi 

počasnejše.« (»Če mi lahko še naredite povezavo med 

tempom in tem ali glasbo poslušate kot primarno ali kot 

sekundarno dejavnost?«) 

glasbe glasbe 

73. 7 »Je res. Torej ja, vidim povezavo oziroma se strinjam s 

trditvijo.« (»Če pomislim, ko že poslušam glasbo kot 

edino delo torej kot primarno dejavnost, je ta načeloma 

počasnejša. Mislim, da je to logično, ker so bolj 

žalostne pesmi počasnejše.«) 

tempo vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

74. 7 »Enako.« (»Je res. Torej ja, vidim povezavo oziroma se 

strinjam s trditvijo.«) 

tempo vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

75. 7 »Tko ja.« (»Je res. Torej ja, vidim povezavo 6oziroma 

se strinjam s trditvijo.«) 

tempo vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

76. 7 »Tko ja.« (»Je res. Torej ja, vidim povezavo oziroma se 

strinjam s trditvijo.«) 

tempo vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

77. 7 »Drži.« (»Je res. Torej ja, vidim povezavo oziroma se 

strinjam s trditvijo.«) 

tempo vpliv na poslušanje 

glasbe 

poslušanje 

glasbe 

 


