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The relationship of music preferences and the selected risk-taking 
and autodestructive behaviour among teenage girls subject  
to inpatient stay due to mental condition – pilot study
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During adolescence, related to the crisis of identity, attempts to separate from the family and rebellion against the reality 
result in the youth to be particularly susceptible to the impact of peers. Identification with the group is most often based on 
common interests, one of which being music. The aim of the pilot study was to assess the relationship of autodestructive 
and  antisocial behaviour and  music preferences of  girls subject to  inpatient stay due to  mental problems. 
Material and methods: Own questionnaire was used concerning music preferences, consisting of the following genres: metal, 
rock, pop, jazz, hip-hop, reggae, film music, sung poetry, electronic music. The studied group comprised of 26 girls diagnosed 
with mood disorders, neurotic, stress-related and somatoform disorders, eating disorders and behavioural and emotional 
disorders according to ICD-10. Exclusion criteria were the remaining diagnostic categories, especially active psychotic 
process and mental retardation as well as lack of understanding of the questionnaire questions or not being familiar with 
basic types of music. Among the patients aged 13–18 subject to inpatient stay at the Department of Adolescent Psychiatry 
in Łódź in the period 2013–2014 and consented to the study, the incidence of attempted suicide, inflicting self-harm, alcohol 
abuse, taking psychoactive substances and the presence of antisocial disorders were assessed. Questionnaire verification was 
carried out in a group of 30 people tested with a test–retest method with a two-week break; reliability was obtained: 0.89–1. 
Analysis was carried out with the use of Statistica 9.1 programme. Results: Among the teenage girls subject to inpatient stay, 
music preferences were not related in a statistically significant manner (p > 0.05) with a greater incidence of attempted 
suicide, inflicting self-harm, alcohol abuse and contact with psychoactive substances, nor the psychiatric diagnosis. 
Conclusions: Girls subject to inpatient stay at the mental ward most often preferred hip-hop. No significant relationship 
of the preference over a particular music genre and the number of autodestructive and risky behaviour was observed; 
only tendencies for more frequent selection of particular genres of music were visible.
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W okresie dojrzewania, związanym z kryzysem tożsamości, próby separacji od rodziny i bunt przeciwko zastanej 
rzeczywistości powodują, że młodzież jest szczególnie podatna na wpływy grupy rówieśniczej. Identyfikacja z grupą bazuje 
najczęściej na wspólnych zainteresowaniach, a jednym z nich jest muzyka. Celem badania wstępnego była ocena związku 
zachowań autodestrukcyjnych i aspołecznych z preferencjami muzycznymi dziewcząt hospitalizowanych psychiatrycznie. 
Materiał i metody: Wykorzystano autorską ankietę dotyczącą preferencji muzycznych, która obejmowała następujące 
podstawowe gatunki: metal, rock, pop, jazz, hip-hop, reggae, blues, muzyka filmowa, poezja śpiewana, muzyka elektroniczna. 
Grupę badaną stanowiło 26 dziewcząt z diagnozą zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod 
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INTRODUCTION

Adolescence is a specific period in the development 
of a human in the transition between childhood 
and adulthood. Generally, it is claimed that it falls 

within the period of the first signs of biological matura-
tion, namely approx. at the age of 11–13 until the period 
of the possibility to perform social, professional and fam-
ily roles. The age ending the period of adolescence is hard 
to determine. The majority of researchers indicate the age 
of 19, yet in relation to social and cultural changes in devel-
oped countries, the threshold is moving up and is often hard 
to be determined (Namysłowska, 2012).
Difficulties and challenges of young people in relation to the 
crisis of identity apply to a series of biological and social 
changes and are characterised by the intensity of emotion-
al feeling, rebellion against the reality, attempt to separate 
from the family and identification with peers. During ad-
olescence, music plays a particular role. It  affects the 
mood and behaviour, makes identification with a group 
possible, it is an expression of rebellion against authori-
ties and additionally is all-pervasive and easily accessible. 
Listening to music is one of the most favourite activities 
of the youth, and the performers (idols) often constitute 
a model to follow. Lyrics, especially in some genres, despite 
being an expression of emotions of young people, more 
and more often concern violence, drugs, death or racism 
(Stack et al., 2012; Ter Bogt et al., 2013). Due to the devel-
opment of new technologies (the availability of music on 
the Internet, iPods), lyrics of the songs listened through 
headphones frequently comes unnoticed by the parents 
(Mikolajczak and Desseilles, 2012).
Literature on the subject contains only several dozen ar-
ticles concerning the impact of music on the behaviour 
of young people. A vast majority of the papers presents con-
tradictory data, moreover lacking Polish studies. The ma-
jority of studies are carried out with people of age and re-
gardless of the Velten mood-induction procedure of music 
(Stack et al., 2012; Thoma et al., 2012). Meanwhile, in the 
case of adults, the need to identify with the idols or a group 

WPROWADZENIE

Okres adolescencji jest szczególnym etapem rozwo-
ju człowieka, oddzielającym dzieciństwo od doro-
słości. Na ogół uważa się, że przypada on na czas 

od pojawienia się pierwszych oznak dojrzewania biologicz-
nego, czyli około 11.–13. roku życia, do osiągnięcia możli-
wości pełnienia ról społecznych, zawodowych i rodzinnych. 
Ustalenie wieku kończącego okres dojrzewania jest bardzo 
trudne. Większość badaczy wskazuje 19. rok życia, jednak 
w związku ze zmianami społeczno-kulturowymi zachodzą-
cymi w krajach rozwiniętych granica ta przesuwa się w górę 
i często niełatwo ją ustalić (Namysłowska, 2012).
Trudności i wyzwania napotykane przez młodych ludzi 
w związku z kryzysem tożsamości dotyczą szeregu zmian 
biologicznych i społecznych oraz cechują się intensywno-
ścią przeżyć emocjonalnych, buntem przeciwko zastanej 
rzeczywistości, próbą separacji od rodziny i identyfikacją 
z grupą rówieśniczą. W okresie adolescencji szczególną 
rolę odgrywa muzyka. Wpływa ona na nastrój i zachowa-
nie, umożliwia identyfikację z grupą, bywa wyrazem buntu 
wobec autorytetów, a dodatkowo jest niemal wszechobecna 
i łatwo dostępna. Słuchanie muzyki to jedno z ulubionych 
zajęć młodzieży, a wykonawcy (idole) często stanowią wzór 
do naśladowania. Teksty piosenek, zwłaszcza w ramach 
niektórych gatunków, oprócz tego, że są wyrazem emocji 
przeżywanych przez młodych ludzi, coraz częściej dotyczą 
przemocy, narkotyków, śmierci, rasizmu (Stack et al., 2012; 
Ter Bogt et al., 2013). Za sprawą rozwoju nowych techno-
logii (dostępność muzyki w internecie, iPody) treść piose-
nek słuchanych przez słuchawki często umyka uwadze ro-
dziców (Mikolajczak i Desseilles, 2012).
W literaturze można znaleźć jedynie kilkadziesiąt arty-
kułów na temat wpływu muzyki na zachowania młodych 
ludzi. Duża część prac prezentuje sprzeczne dane, ponad-
to brakuje badań polskich. Większość badań prowadzi się 
na osobach pełnoletnich i pomimo efektu Veltena, czyli 
wpływu muzyki na nastrój (Stack et al., 2012; Thoma et al., 
2012). Tymczasem u dorosłych maleje potrzeba identyfika-
cji z idolami czy grupą, mniejsza jest też liczba zachowań 

postacią somatyczną, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń zachowania i emocji według ICD-10. Kryteriami wykluczenia były 
pozostałe kategorie diagnostyczne, a zwłaszcza aktywny proces psychotyczny i upośledzenie umysłowe, jak również brak 
rozumienia pytań zawartych w kwestionariuszu lub nieznajomość podstawowych gatunków muzycznych. U 13–18-letnich 
pacjentek, które były hospitalizowane w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej w Łodzi w latach 2013–2014 i wyraziły zgodę 
na  badanie, oceniano występowanie prób samobójczych, dokonywanie samouszkodzeń, nadużywanie alkoholu, 
przyjmowanie substancji psychoaktywnych i obecność zaburzeń aspołecznych. Weryfikację kwestionariusza przeprowadzono 
w grupie 30 osób, które badano metodą test–retest w odstępie dwutygodniowym; uzyskano rzetelność 0,89–1. 
Analizę przeprowadzono za pomocą programu Statistica 9.1. Wyniki: Wśród hospitalizowanych nastolatek preferencje 
muzyczne nie wiązały się w sposób istotny statystycznie (p > 0,05) z większą częstością prób samobójczych, samouszkodzeń, 
nadużywania alkoholu i kontaktu z substancjami psychoaktywnymi ani z diagnozą psychiatryczną. Wnioski: Dziewczęta 
hospitalizowane psychiatrycznie najczęściej preferowały muzykę hip-hopową. Nie zaobserwowano istotnego związku między 
preferowaniem konkretnego gatunku muzycznego a większą liczbą zachowań autodestrukcyjnych i ryzykownych; widoczne 
były jedynie tendencje do częstszego wyboru określonych gatunków muzyki.

Słowa kluczowe: młodzież, muzyka, zaburzenia psychiczne, zachowania ryzykowne, próby samobójcze
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naśladowczych; co również istotne, dorośli przeznaczają 
mniej czasu na słuchanie muzyki.
Rosenbaum i Prinsky w badaniu przeprowadzonym wśród 
osób anglojęzycznych wskazują, że przekaz zawarty w tek-
stach i teledyskach może mieć znaczący wpływ na zacho-
wanie młodych ludzi, a kilkanaście procent chłopców 
i co czwarta dziewczynka cytują słowa ulubionej piosen-
ki, twierdząc, iż są one odbiciem ich własnych emocji 
(za: Roberts i Christenson, 2001). Na podstawie badań nie-
mieckich można wnioskować, że pomimo nieznajomości 
detali językowych młoda osoba jest w stanie zrozumieć 
przekaz utworu (Knobloch-Westerwick et al., 2006).
Z dotychczasowych publikacji dotyczących związku muzy-
ki z zachowaniami wynika, iż u osób słuchających muzyki 
rockowej i metalowej częściej występują depresja i używanie 
środków psychoaktywnych oraz zachowania przestępcze 
i autoagresywne (Stack et al., 2012) – zwłaszcza u dziewcząt 
(Martin et al., 1993); zwiększone jest też ryzyko myśli i ten-
dencji samobójczych (Scheel i Westefeld, 1999; Stack et al., 
1994). Fani metalu, rapu i muzyki elektronicznej mają ten-
dencję do podejmowania zachowań ryzykownych w postaci 
zachowań przestępczych oraz nadużywania alkoholu i sub-
stancji psychoaktywnych (Selfhout et al., 2008). Istnieje jed-
nak podobna liczba badań (Lester i Whipple, 1996; Recours 
et al., 2009) niepotwierdzających tych wniosków. Często ci 
sami autorzy (Stack, 1998; Stack et al., 2012) wspominają, 
że z preferencjami muzycznymi związane mogą być inne 
czynniki ryzyka zachowań autodestrukcyjnych – rodzin-
ne czy kulturowe. Wówczas to nie rodzaj ulubionej muzy-
ki, ale dobór określonej tematyki, stosunek do wiary, wpro-
wadzanie w odpowiedni nastrój, identyfikacja ze stylem 
życia idola lub subkultury mogą mieć wpływ na zacho-
wania destrukcyjne i aspołeczne. Ponadto wybór muzyki 
może być wyrazem tendencji już istniejących u młodych 
osób, wyrazem ich realnych problemów i emocji, co spra-
wia, że muzyka spełnia funkcję regulacyjną (Baker i Bor, 
2008; Mikolajczak i Desseilles, 2012; North i Hargreaves, 
2006; Stack et al., 2007–2008).
Prezentowane badanie wstępne może pomóc w znalezieniu 
odpowiedzi na pytanie, czy słuchanie określonego gatun-
ku muzyki ma związek z podejmowaniem zachowań sta-
nowiących zagrożenie dla młodzieży. Jest to wprowadzenie 
do dalszych badań – oceniających, czy wzmożona kontrola 
rodzicielska i wczesna prewencja mogłyby zapobiec wystą-
pieniu niepożądanych zachowań.

MATERIAŁ I METODY

Grupa badana

Badanie obserwacyjne zostało przeprowadzone wśród 
13–18-letnich dziewcząt, rekrutowanych spośród osób 
hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej 
Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi w latach 2013–2014, po zapo-
znaniu się z pisemną informacją oraz wyrażeniu przez 

decreases, the number of  imitating types of behaviour 
is also lower; equally importantly, adults devote less time 
to listen to music.
Rosenbaum and Prinsky carried out a research among 
English-speaking people, which indicated that the informa-
tion included in the lyrics and videos may have an impact 
on the behaviour of young people, and ten or so per cent 
of boys and one in four girls cite the words of their favourite 
song claiming they are the reflection of their own emotions 
(cited after: Roberts and Christenson, 2001). On the ba-
sis of the German research, one may conclude that despite 
the lack of knowledge of language details, a young person 
is able to understand the meaning of the song (Knobloch-
Westerwick et al., 2006).
The previous publications concerning the relationship 
of music and behaviour show that people listening to rock 
music and metal music more often are prone to depres-
sion and the use of psychoactive substances and to com-
mit crime and have auto-aggressive behaviour (Stack et al., 
2012) – especially in the case of girls (Martin et al., 1993); 
also the risk of suicidal ideation and tendencies increases 
(Scheel and Westefeld, 1999; Stack et al., 1994). Fans of met-
al, rap and electronic music show the tendency to take the 
risk in the form of committing a crime or abusing alcohol 
and taking psychoactive substances (Selfhout et al., 2008). 
However, there is a similar number of research (Lester 
and Whipple, 1996; Recours et al., 2009) not confirming 
such conclusions. Frequently, the same authors (Stack, 1998; 
Stack et al., 2012) mention that music preferences are relat-
ed to the risk factors of autodestructive behaviour – fami-
ly or cultural ones. Then, it is not the type of favourite mu-
sic, but the selection of specific topic, the approach to faith, 
being in appropriate mood, identification with the life-
style of the idol or subculture may have an impact on de-
structive and antisocial behaviour. Moreover, the selection 
of music may be an expression of tendencies already exist-
ing in young people, an expression of their real problems 
and emotions, which results in the fact that music performs 
a regulatory function (Baker and Bor, 2008; Mikolajczak 
and Desseilles, 2012; North and Hargreaves, 2006; Stack 
et al., 2007–2008).
The presented pilot study may help one to find an answer 
to the question whether listening to a particular music genre 
is related to behaviour constituting a threat to the youth. 
This is an introduction to our studies – assessing whether 
increased parent control and early prevention could prevent 
against the occurrence of unwanted behaviour.

MATERIAL AND METHODS

Studied group

Observational study was carried out among 13–18-year-old-
girls, recruited from among the patients of the Department 
of Adolescent Psychiatry of the Central Clinical Hospital 
of the Medical University of Lodz in the period 2013–2014, 
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uczestnika i opiekuna dobrowolnej pisemnej zgody 
na udział w projekcie uprzednio zaakceptowanym przez 
Komisję Etyczną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Do badania zostały włączone pacjentki z diagnozą zabu-
rzeń nastroju, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń nerwi-
cowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną – 
rozpoznanych według ICD-10 (Pużyński i Wciórka, 2007).
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią 
somatyczną (do których według ICD-10 zalicza się zabu-
rzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, reakcję 
na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia dyso-
cjacyjne, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną) 
zostały połączone z zaburzeniami odżywiania w jedną kate-
gorię: zaburzenia nerwicowe i odżywiania.
Z badania zostały wykluczone pacjentki z rozpoznaniem 
upośledzenia umysłowego, zaburzeń ze spektrum autyzmu, 
schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii i urojeniowych, 
niezdolne ze względu na stan psychiczny do odpowiedzi 
na pytania oraz te, które nie słuchają muzyki lub przezna-
czają na to mniej niż 3 godziny tygodniowo, lub nie znają 
podstawowych gatunków muzycznych. Warunki formalne 
spełniały kwestionariusze 26 dziewcząt.

Narzędzia

Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz. 
W jego pierwszej części znalazła  się ankieta dotyczą-
ca znajomości podstawowych gatunków muzycznych; 
były to: metal, rock, pop, blues, jazz, hip-hop, reggae, mu-
zyka elektroniczna, muzyka filmowa, poezja śpiewana. 
Weryfikacja  znajomości polegała na  przyporządkowa-
niu dwóch lub trzech znanych zespołów czy wykonawców 
do wymienionych gatunków. Miało to na celu wyelimino-
wanie z badania osób niepotrafiących wiarygodnie odpo-
wiedzieć na pytania z dalszej części kwestionariusza, od-
noszące się do preferencji muzycznych. Ankieta została 
stworzona we współpracy z grupą młodzieży, była oma-
wiana pod względem formalnym i spotkała się z ogrom-
nym zainteresowaniem. Młodzież aktywnie uczestniczyła 
w konstruowaniu kwestionariusza, zgłoszone zostały waż-
ne zastrzeżenia. Dyskutowano zwłaszcza aktualne trendy 
muzyczne, najpopularniejsze zespoły z poszczególnych ka-
tegorii i zrozumiałość pytań ankietowych.
W drugiej części badania kwestionariuszowego uczestnicz-
ki miały zaznaczyć przy wymienionych gatunkach muzycz-
nych swoje upodobania w ostatnich 3 miesiącach – w zakre-
sie możliwych odpowiedzi w skali Likerta: „bardzo lubię”, 
„lubię”, „(ta muzyka) jest mi obojętna”, „nie lubię” i „bardzo 
nie lubię” oraz „nie znam tego gatunku”. Odpowiedziom 
„bardzo lubię” i „lubię” przypisano następnie jedną kate-
gorię – „lubi”, a pozostałym odpowiedziom – „nie jest za-
interesowana/nie lubi”. W ten sposób do badania preferen-
cji muzycznych zostały zakwalifikowane ankiety oparte 
na trafności wewnętrznej: znajomości zespołów i wyko-
nawców w kategoriach określanych jako lubiane i bar-
dzo lubiane.

having read the written information and the participant 
and guardian consenting voluntarily in writing to partaking 
in the project previously accepted by the Ethics Committee 
of the Medical University of Lodz. The study included pa-
tients with diagnosed mood disorders, eating disorders 
and neurotic, stress-related and somatoform disorders – di-
agnosis according to ICD-10 (Pużyński and Wciórka, 2007).
Neurotic, stress-related and somatoform disorders (which 
according to ICD-10 include anxiety disorders, obsessive-
compulsive disorders, reaction to severe stress, and adjust-
ment disorders, dissociative disorders, somatoform dis-
orders) were related along with eating disorders into one 
category: neurotic and eating disorders.
Studies excluded patients with diagnosed mental retarda-
tion, autism spectrum disorder, schizophrenia, schizotypal 
disorder and delusional disorders, due to their mental con-
dition incapable to answer the questions and the ones not 
listening to music or devoting to it less than 3 hours a week, 
or not familiar with music genres. Formal conditions were 
met by the questionnaires of 26 girls.

Tools

The research tool was own questionnaire. Its first part 
consisted of a survey concerning the knowledge of ba-
sic music genres, such as: metal, rock, pop, blues, jazz, 
hip-hop, reggae, electronic music, film music, sung poetry. 
Verification of the knowledge consisted in grouping two 
or three known bands or singers to the selected genres. 
It was aimed at eliminating from the study people un-
able to reliably answer the questions in the next part of the 
questionnaire relating to music preferences. The survey 
was created in cooperation with a group of teenagers, it was 
discussed in terms of its formal nature and faced great in-
terest. Teenagers were actively participating in creating 
the questionnaire, important reservations were reported. 
Discussion covered mainly the current music trends, the 
most popular bands in selected categories and the under-
standing of questionnaire questions.
In the second part of the survey, the participants were sup-
posed to tick next to the selected music genres their music 
preferences in the previous 3 months – regarding the possi-
ble answers in the Likert scale: “like very much,” “like,” “nei-
ther like nor dislike (the music),” “dislike” and “dislike very 
much” as well as “I do not know the genre.” The answers 
“like very much” and “like” were ascribed with one catego-
ry – “likes” and the remaining ones – “not interested/does 
not like.” That way, the study on music preferences quali-
fied surveys based on internal accuracy: knowing the bands 
and signers in the categories described as liked or liked 
very much.
The verification of the reliability of the tool was carried 
out on a group of 30 patients of the adolescent psychiat-
ric ward in Łódź, surveyed using the same test with a two-
week break (test–retest method). Reliability was obtained 
at the level of 0.89 (for reggae) to 1 (jazz, hip-hop, rock, 
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Weryfikację rzetelności narzędzia przeprowadzono w gru-
pie 30 pacjentów oddziału młodzieżowego w Łodzi, bada-
nych tym samym testem w odstępie dwutygodniowym (me-
toda test–retest). Uzyskano rzetelność od 0,89 (dla reggae) 
do 1 (jazz, hip-hop, rock, blues, muzyka filmowa, poezja 
śpiewana). Ponieważ już w trakcie badania preferencji mu-
zycznych młodzieży (czyli na etapie tworzenia narzędzia) 
żadna z osób nie odpowiedziała, że lubi muzykę klasyczną, 
została ona wykluczona z kwestionariusza.
Po wypełnieniu kwestionariuszy przez uczestniczki nanie-
siono dane pozyskane w trakcie rutynowego badania psy-
chiatrycznego – dotyczące diagnozy psychiatrycznej według 
kryteriów ICD-10, dokonywania samouszkodzeń, kontak-
tu z substancjami psychoaktywnymi, nadużywania alkoho-
lu, występowania prób samobójczych, zaburzeń opozycyj-
no-buntowniczych i zaburzeń zachowania.
Wyniki badania zostały poddane analizie statystycznej 
w celu porównania grup w zakresie ocenianych zmiennych 
za pomocą testu niezależności chi-kwadrat oraz rangowa-
nia udzielonych odpowiedzi.

WYNIKI

Wyniki analiz przedstawione w tab. 1 wskazują, że w za-
kresie preferencji muzycznych nie stwierdzono istotnych 
statystycznie różnic między dziewczętami, które podej-
mowały próby samobójcze, a tymi bez prób samobójczych 
w wywiadzie (p > 0,05). Najbardziej lubianym przez pa-
cjentki po próbach samobójczych rodzajem muzyki był 
hip-hop (frakcja 0,87), następnie – rock (frakcja 0,67) 
oraz pop, reggae i muzyka filmowa (frakcja 0,53 w każdym 
z tych trzech przypadków). Najmniej lubianymi gatunka-
mi okazały się blues, poezja śpiewana i jazz.
Warto zauważyć, że również osoby bez prób samobójczych, 
choć z nieco mniejszą częstością, wskazywały hip-hop i rock 
jako preferowany rodzaj muzyki (frakcje 0,73), rzadziej na-
tomiast dziewczęta po próbach samobójczych deklarowały, 
iż nie lubią hip-hopu. Muzykę metalową częściej prefero-
wały pacjentki bez prób samobójczych w wywiadzie (frak-
cja 0,64 vs 0,40 wśród dziewcząt po próbach samobójczych).
Wyniki zaprezentowane w tab. 2 wskazują, że w zakresie doko-
nywania samouszkodzeń bez intencji samobójczej nie stwier-
dzono istotnych statystycznie różnic (p > 0,05) w preferencjach 
muzycznych dziewcząt samouszkadzających się i niedokonu-
jących samouszkodzeń. Pacjentki dokonujące samouszkodzeń 
najczęściej podawały, że lubią hip-hop (frakcja 0,85), rock (frak-
cja 0,75) i reggae (frakcja 0,60); najmniej lubiane były blues, 
poezja śpiewana i jazz. Wartość bliska istotności statystycz-
nej została zaobserwowana w przypadku preferowania reg-
gae przez dziewczęta dokonujące samouszkodzeń (p = 0,063). 
Uczestniczki badania niedokonujące samouszkodzeń szczegól-
nie często preferowały muzykę filmową (frakcja 0,83).
Jak wynika z tab. 3, nie stwierdzono także istotnych staty-
stycznie różnic (p > 0,05) w zakresie preferencji muzycznych 
między dziewczętami nienadużywającymi alkoholu (czyli 
takimi, które nie miały dotychczas kontaktu z alkoholem 

blues, film music, sung poetry). Since in the course of ver-
ifying the music preferences of teenagers (namely at the 
stage of creating the tool) none of the respondents knew 
that they liked classical music, it was excluded from the 
questionnaire.
Having the questionnaire filled by the participants, data 
were included obtained during the routine psychiatric ex-
amination – concerning psychiatric diagnosis according 
to the criteria of ICD-10, inflicting self-harm, contact with 
psychoactive substances, alcohol abuse, attempted suicide, 
oppositional-defiant disorder and conduct disorders.
The results of the study were subject to statistical analysis 
to compare the groups in terms of the evaluated variables 
using the chi-square test and ranging the answers given.

RESULTS

The results of analyses presented in Tab. 1 indicate that as 
regards music preferences, there were no statistically signif-
icant differences observed among the girls who had suicid-
al attempts and the ones with no attempted suicide in the 
history (p > 0.05). The most favourite among the patients 
following attempted suicide type of music was hip-hop 
(fraction 0.87), then – rock (fraction 0.67) and pop, reg-
gae and film music (fraction 0.53 in all the three cases). 
The least favourite genres were blues, sung poetry and jazz.
It is worth noting the fact that also people without attempt-
ed suicide, though a bit less frequently, indicated hip-hop 
and rock to be the preferred type of music (fractions 0.73), 
yet seldom girls with attempted suicide declared that they 
do not like hip-hop. Metal music was preferred by patients 
with no attempted suicide in the history (fraction 0.64 vs. 
0.40 among girls with previous attempted suicide).
The results presented in Tab. 2 indicate that within the 
range of self-harm infliction with no suicidal intentions, 
there were no statistically significant differences (p > 0.05) 
in music preferences of girls inflicting self-harm and not. 
Patients inflicting self-harm most often indicated that they 
liked hip-hop (fraction 0.85), rock (fraction 0.75) and reg-
gae (fraction 0.60); the least favourite ones being blues, 
sung poetry or jazz. Value near statistical significance was 
observed in the case of preferring reggae by girls inflict-
ing self-harm (p = 0.063). Respondents inflicting self-
harm particularly frequently preferred film music (frac-
tion 0.83).
As shown by Tab. 3, there were no statistically significant 
differences (p > 0.05) as regards music preferences among 
girls not abusing alcohol (namely ones so far having no con-
tact with alcohol, or in whom the contact was occasion-
al) and drinking excessive amount of alcohol (in a risky 
and harmful manner). The most preferred type of mu-
sic among heavy drinkers was hip-hop (fraction 0.88), lat-
er – reggae and pop (fractions 0.62). The least favourite 
genres in both groups were blues, sung poetry and jazz. 
Girls not abusing alcohol also more often preferred hip-
hop, but also rock (fractions 0.78).
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lub u których kontakt ten był sporadyczny) a pijącymi al-
kohol nadmiernie (w sposób ryzykowny i szkod liwy). 
Najbardziej lubianym rodzajem muzyki wśród osób piją-
cych nadmiernie był hip-hop (frakcja 0,88), następnie – 
reggae i pop (frakcje 0,62). Najmniej lubiane w obu gru-
pach okazały się blues, poezja śpiewana i jazz. Dziewczęta 
nienadużywające alkoholu również najczęściej preferowały 
hip-hop, ale i muzykę rockową (frakcje 0,78).
Dane zawarte w tab. 4 wskazują, że nie stwierdzono istotne-
go statystycznie związku między preferencjami muzyczny-
mi a używaniem substancji psychoaktywnych. Dziewczęta 

Data included in Tab. 4 indicate that there was no statisti-
cally significant relation between music preferences and the 
use of psychoactive substances. Girls having contact with 
psychoactive substances stated that they preferred hip-hop 
(fraction 0.89), later – reggae, film music, pop and rock 
(fractions 0.56). None of the respondents preferred sung 
poetry, or blues. Girls having no contact with psychoactive 
substances preferred hip-hop and rock (fractions 0.76).
The results of analyses in Tab. 5 indicate that there were 
no statistically significant relations observed as regards 
music preferences within particular diagnostic categories, 

Type of music
Rodzaj muzyki

Evaluation
Ocena

Próby samobójcze
Attempted suicide

Chi-square test value
p relevance

Wartość testu chi2.
istotność p

No
Nie

Yes
Tak

n Fraction
Frakcja

n Fraction (range of answers “like” for girls following  
attempted suicide) 

Frakcja (ranga odpowiedzi „lubi” dla dziewcząt po próbach samobójczych)
Metal Does not like 

Nie lubi 4 0.36 9 0.60
1.418,

p = 0.234Likes
Lubi 7 0.64 6 0.40

(6)
Rock Does not like 

Nie lubi 3 0.27 5 0.33
0.109,

p = 0.741Likes
Lubi 8 0.73 10 0.67

(2)
Pop Does not like 

Nie lubi 5 0.45 7 0.47
0.113,

p = 0.736Likes
Lubi 6 0.55 8 0.53

(4)
Jazz Does not like 

Nie lubi 10 0.90 14 0.93
0.266,

p = 0.606Likes
Lubi 1 0.09 1 0.07

(8.5)
Hip-hop Does not like 

Nie lubi 3 0.27 2 0.13
0.150,

p = 0.698Likes
Lubi 8 0.73 13 0.87

(1)
Reggae Does not like 

Nie lubi 6 0.54 7 0.46
0.158,

p = 0.691Likes
Lubi 5 0.45 8 0.53

(4)
Electronic music
Elektroniczna

Does not like 
Nie lubi 7 0.63 10 0.67

0.026,
p = 0.873Likes

Lubi 4 0.36 5 0.33
(7)

Film music
Filmowa

Does not like 
Nie lubi 4 0.36 7 0.47

0.276,
p = 0.599Likes

Lubi 7 0.64 8 0.53
(4)

Sung poetry
Poezja śpiewana

Does not like 
Nie lubi 11 1.00 14 0.93

0.025,
p = 0.873Likes

Lubi - - 1 0.07
(8.5)

Blues Does not like 
Nie lubi 11 1.00 15 1.00

-
Likes
Lubi - - - -

(10)

Tab. 1. Relationship between attempted suicide and the type of music selected 
Tab. 1. Zależność między podejmowaniem prób samobójczych a rodzajem wybieranej muzyki
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mające kontakt z substancjami psychoaktywnymi podawa-
ły, że preferują hip-hop (frakcja 0,89), a następnie – reggae, 
muzykę filmową, pop i rock (frakcje 0,56). Żadna z uczest-
niczek badania nie preferowała poezji śpiewanej ani bluesa. 
Dziewczęta niemające kontaktu z substancjami psychoak-
tywnymi najbardziej lubiły hip-hop i rock (frakcje 0,76).
Wyniki analiz zebrane w tab. 5 wskazują, że nie stwierdzo-
no istotnych statystycznie zależności w zakresie preferen-
cji muzycznych w obrębie poszczególnych kategorii diagno-
stycznych, czyli zaburzeń nastroju, zaburzeń zachowania 
oraz zaburzeń nerwicowych (do których według ICD-10 

namely mood disorders, conduct disorders or neurotic dis-
orders (which according to ICD-10 include anxiety disor-
ders, obsessive-compulsive disorders, reaction to severe 
stress, and adjustment disorders, dissociative disorders, 
somatoform disorders) and eating disorders, which were 
linked into one category: neurotic and eating disorders. 
Hip-hop was not the most frequently selected type of mu-
sic only among people with mood disorders, who preferred 
rock music (fractions 0.89). Hip-hop was preferred by all the 
girls with conduct disorders and 79% of the girls with neu-
totic and eating disorders. Close to statistical significance 

Type of music
Rodzaj muzyki

Evaluation
Ocena

Samouszkodzenia
Self-harm

Chi-square test value
p relevance

Wartość testu chi2.
istotność p

No
Nie

Yes
Tak

n Fraction
Frakcja

n Frakcja (ranga odpowiedzi „lubi” dla dziewcząt dokonujących 
samouszkodzeń)

Fraction (range of answers “like” for girls inflicting self-harm)
Metal Does not like 

Nie lubi 3 0.50 10 0.50
0.000,
p = 1.00Likes

Lubi 3 0.50 10 0.50
(5.5)

Rock Does not like 
Nie lubi 3 0.50 5 0.25

1.354,
p = 0.245Likes

Lubi 3 0.50 15 0.75
(2)

Pop Does not like 
Nie lubi 3 0.50 9 0.45

0.063,
p = 0.802Likes

Lubi 3 0.50 11 0.55
(4)

Jazz Does not like 
Nie lubi 6 1.00 18 0.90

0.005,
p = 0.946Likes

Lubi - - 2 0.10
(8)

Hip-hop Does not like 
Nie lubi 2 0.33 3 0.15

0.167,
p = 0.683Likes

Lubi 4 0.67 17 0.85
(1)

Reggae Does not like 
Nie lubi 5 0.83 8 0.40

3.467,
p = 0.063Likes

Lubi 1 0.17 12 0.60
(3)

Electronic music
Elektroniczna

Does not like 
Nie lubi 3 0.50 14 0.70

0.816,
p = 0.366Likes

Lubi 3 0.50 6 0.30
(7)

Film music
Filmowa

Does not like 
Nie lubi 1 0.17 10 0.50

0.957,
p = 0.328Likes

Lubi 5 0.83 10 0.50
(5.5)

Sung poetry
Poezja śpiewana

Does not like 
Nie lubi 6 1.00 19 0.95

0.109,
p = 0.742Likes

Lubi - - 1 0.05
(9)

Blues Does not like 
Nie lubi 6 1.00 20 1.00

-
Likes
Lubi - - - -

(10)

Tab. 2. Relationship between inflicting self-harm and the type of music selected
Tab. 2. Zależność między dokonywaniem samouszkodzeń a rodzajem wybieranej muzyki
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zalicza się zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kom-
pulsyjne, reakcję na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, 
zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia występujące pod po-
stacią somatyczną) i zaburzeń odżywiania, które zostały po-
łączone w jedną kategorię: zaburzenia nerwicowe i odży-
wiania. Hip-hop nie był najczęściej wybieranym rodzajem 
muzyki jedynie wśród osób z zaburzeniami nastroju, które 
preferowały muzykę rockową (frakcja 0,89). Hip-hop pre-
ferowały wszystkie dziewczęta z zaburzeniami zachowania 
i 79% dziewcząt z zaburzeniami nerwicowymi i odżywiania. 

were the results in the field of preferring electronic music by 
the patients with conduct disorders (and next – mood dis-
orders) and far more frequent its exclusion by people with 
neurotic and eating disorders (p = 0.059).

DISCUSSION

The topic of the study concerning the relationship of mu-
sic preferences and  autodestructive conduct and  risk-
taking behaviour is treated in the world literature on the 

Type of music
Rodzaj muzyki

Evaluation
Ocena

Alcohol
Alkohol

Chi-square test value
p relevance

Wartość testu chi2.
istotność p

Girls not abusing 
alcohol

Dziewczęta nienadużywające 
alkoholu

Girls abusing alcohol
Dziewczęta nadużywające alkoholu

n Fraction
Frakcja

n Fraction (range of answers “like” for girls abusing alcohol) 
Frakcja (ranga odpowiedzi „lubi” dla dziewcząt pijących szkodliwie)

Metal Does not like 
Nie lubi 3 0.39 6 0.75

1.627,
p = 0.202Likes

Lubi 3 0.61 2 0.25
(7)

Rock Does not like 
Nie lubi 3 0.22 4 0.50

0.914,
p = 0.339Likes

Lubi 3 0.78 4 0.50
(4.5)

Pop Does not like 
Nie lubi 3 0.50 3 0.38

0.027,
p = 0.870Likes

Lubi 3 0.50 5 0.62
(2.5)

Jazz Does not like 
Nie lubi 6 0.89 8 1.00

0.034,
p = 0.854Likes

Lubi - 0.11 - -
(9)

Hip-hop Does not like 
Nie lubi 2 0.22 1 0.12

0.336,
p = 0.562Likes

Lubi 4 0.78 7 0.88
(1)

Reggae Does not like 
Nie lubi 5 0.56 3 0.38

0.180,
p = 0.671Likes

Lubi 1 0.44 5 0.62
(2.5)

Electronic 
music
Elektroniczna

Does not like 
Nie lubi 3 0.67 5 0.62

0.058,
p = 0.810Likes

Lubi 3 0.33 3 0.38
(6)

Film music
Filmowa

Does not like 
Nie lubi 1 0.39 4 0.50

0.010,
p = 0.921Likes

Lubi 5 0.61 4 0.50
(4.5)

Sung poetry
Poezja śpiewana

Does not like 
Nie lubi 6 0.94 8 1.00

0.180,
p = 0.671Likes

Lubi - 0.06 - -
(9)

Blues Does not like 
Nie lubi 6 1.00 8 1.00

-
Likes
Lubi - - - -

(9)

Tab. 3. Relationship between drinking alcohol and the type of music selected
Tab. 3. Zależność między piciem alkoholu a rodzajem wybieranej muzyki
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Bliskie istotności statystycznej są wyniki w zakresie prefe-
rowania muzyki elektronicznej przez pacjentki z zaburze-
niami zachowania (a w drugiej kolejności – nastroju) oraz 
zdecydowanie częstszego jej wykluczania przez osoby z za-
burzeniami nerwicowymi i odżywiania (p = 0,059).

OMÓWIENIE

Podjęty w badaniu temat związku preferencji muzycz-
nych z zachowaniami autodestrukcyjnymi i ryzykownymi 

margin, while in the Polish publications not mentioned 
at all. The majority of studies were carried out among adults, 
therefore the conclusions may not be straightforwardly ap-
plied to the teenagers. The authors of the previous works 
postulate the necessity to carry out additional studies among 
people requiring psychiatric help. Studies on the population 
do not assess the mental condition of the participants, while 
people suffering from mental disorders may be predisposed 
to presenting undesired behaviour or particularly sensitive 
to the message of the music; further research should also 

Type of music
Rodzaj muzyki

Evaluation
Ocena

Taking psychoactive substances
Używanie substancji psychoaktywnych

Chi-square test value
p relevance

Wartość testu chi2.
istotność p

No
Nie

Yes
Tak

n Fraction
Frakcja

n Fraction (range of answers “like” for girls having no contact 
with psychoactive substances) 

Frakcja (ranga odpowiedzi „lubi” dla dziewcząt niemających kontaktu 
z substancjami psychoaktywnymi)

Metal Does not like 
Nie lubi 3 0.41 6 0.67

1.529,
p = 0.216Likes

Lubi 3 0.59 3 0.33
(7)

Rock Does not like 
Nie lubi 3 0.24 4 0.44

1.208,
p = 0.272Likes

Lubi 3 0.76 5 0.56
(3.5)

Pop Does not like 
Nie lubi 3 0.47 4 0.44

0.016,
p = 0.899Likes

Lubi 3 0.53 5 0.56
(3.5)

Jazz Does not like 
Nie lubi 6 0.94 8 0.89

0.089,
p = 0.766Likes

Lubi - 0.06 1 0.11
(8)

Hip-hop Does not like 
Nie lubi 2 0.24 1 0.11

0.058,
p = 0.809Likes

Lubi 4 0.76 8 0.89
(1)

Reggae Does not like 
Nie lubi 5 0.53 4 0.44

0.170,
p = 0.680Likes

Lubi 1 0.47 5 0.56
(3.5)

Electronic music
Elektroniczna

Does not like 
Nie lubi 3 0.71 5 0.56

0.588,
p = 0.443Likes

Lubi 3 0.29 4 0.44
(6)

Film music
Filmowa

Does not like 
Nie lubi 1 0.41 4 0.44

0.026,
p = 0.873Likes

Lubi 5 0.59 5 0.56
(3.5)

Sung poetry
Poezja śpiewana

Does not like 
Nie lubi 6 0.94 9 1.00

0.109,
p = 0.742Likes

Lubi - 0.06 - -
(9.5)

Blues Does not like 
Nie lubi 6 1.00 9 1.00

-
Likes
Lubi - - - -

(9.5)

Tab. 4. Relationship between psychoactive substances use and the type of music selected 
Tab. 4. Zależność między używaniem substancji psychoaktywnych a rodzajem wybieranej muzyki
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traktowany jest w literaturze światowej marginalnie, 
a w publikacjach polskich w ogóle nie był poruszany. 
Większość badań prowadzono wśród osób dorosłych, 
a zatem wniosków nie można w prosty sposób przenieść 
na grupę młodzieży. Autorzy dotychczasowych prac po-
stulują konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań 
wśród osób wymagających pomocy psychiatrycznej. W ba-
daniach populacyjnych nie ocenia się stanu psychicznego 
uczestników, podczas gdy ludzie cierpiący na zaburzenia 

take into account the stage of the disease. The group requir-
ing to be treated mentally is characterised also by other emo-
tional and prosocial factors which may influence music pref-
erences – these in turn may reciprocally regulate emotions 
and lead, on the basis of a vicious circle, to unwanted behav-
iour. A question still remains unanswered, whether music 
itself influences the behaviour, or the selection of a partic-
ular genre is only an expression of tendencies already pres-
ent in the person. Additionally, over the centuries and in 

Type of music
Rodzaj muzyki

Evaluation
Ocena

Diagnosis
Diagnoza

Chi-square test 
value

p relevance
Wartość testu chi2.

istotność p

Mood disorders 
Zaburzenia nastroju

Neurosis and eating disorders 
Zaburzenia nerwicowe i odżywiania

Conduct disorders 
Zaburzenia zachowania

n Fraction
(range of answers 

“likes”) 
Frakcja 

(ranga odpowiedzi „lubi”)

n Fraction
(range of answers 

“likes”) 
Frakcja 

(ranga odpowiedzi „lubi”)

n Fraction
(range of answers 

“likes”) 
Frakcja 

(ranga odpowiedzi „lubi”)
Metal Does not like 

Nie lubi 5 0.56 6 0.43 2 0.67
0.730,

p = 0.694Likes
Lubi 4 0.44

(6) 8 0.57
(4.5) 1 0.33

(6)
Rock Does not like 

Nie lubi 1 0.11 5 0.36 2 0.67
3.608,

p = 0.165Likes
Lubi 8 0.89

(1) 9 0.64
(2.5) 1 0.33

(6)
Pop Does not like 

Nie lubi 5 0.56 6 0.43 1 0.33
0.580,

p = 0.748Likes
Lubi 4 0.44

(6) 8 0.57
(4.5) 2 0.67

(3)
Jazz Does not like 

Nie lubi 9 1.00 12 0.86 3 100
1.857,

p = 0.395Likes
Lubi - -

(9.5) 2 0.14
(7.5) - -

(9)
Hip-hop Does not like 

Nie lubi 2 0.22 3 0.21 - -
0.810,

p = 0.667Likes
Lubi 7 0.78

(2) 11 0.79
(1) 3 1.00

(1)
Reggae Does not like 

Nie lubi 4 0.44 7 0.50 2 0.67
0.444,

p = 0.801Likes
Lubi 5 0.56

(3.5) 7 0.50
(6) 1 0.33

(6)
Electronic music
Elektroniczna

Does not like 
Nie lubi 4 0.44 12 0.86 1 0.33

5.662,
p = 0.059Likes

Lubi 5 0.56
(3.5) 2 0.14

(7.5) 2 0.67
(3)

Film music
Filmowa

Does not like 
Nie lubi 5 0.56 5 0.36 1 0.33

0.996,
p = 0.608Likes

Lubi 4 0.44
(6) 9 0.64

(2.5) 2 0.67
(3)

Sung poetry
Poezja śpiewana

Does not like 
Nie lubi 8 0.89 14 1.00 3 1.00

1.964,
p = 0.375Likes

Lubi 1 0.11
(8) - -

(9.5) - -
(9)

Blues Does not like 
Nie lubi 9 1.00 14 1.00 3 1.00

-
Likes
Lubi - -

(9.5) - -
(9.5) - -

(9)

Tab. 5. Relationship between the diagnosis and the type of music selected 
Tab. 5. Zależność między diagnozą a rodzajem wybieranej muzyki
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psychiczne mogą być predysponowani do prezentowa-
nia niepożądanych zachowań lub szczególnie wrażliwi 
na przekaz niesiony przez muzykę; w dalszych badaniach 
należałoby również uwzględnić fazę choroby. Grupa wy-
magająca leczenia psychiatrycznego charakteryzuje się po-
nadto innymi czynnikami emocjonalnymi i psychospo-
łecznymi, które mogą wpływać na preferencje muzyczne 
– te zaś mogą zwrotnie regulować emocje i na zasadzie 
błędnego koła prowadzić do niepożądanych zachowań. 
Nadal bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy sama muzy-
ka wpływa na zachowania, czy też wybór danego gatun-
ku jest tylko wyrazem tendencji już występujących u da-
nej osoby. Dodatkowo na przestrzeni lat i w odmiennych 
kulturach określone gatunki muzyczne mogą nieść różne 
przesłania (Roberts et al., 1998) – i tak w wypowiedziach 
łódzkich nastolatków bardzo często padała data samobój-
czej śmierci Piotra Łuszcza („Magika”), a w światowych 
publikacjach powoływano się szczególnie często na styl 
życia i samobójczą śmierć Kurta Cobaina, wokalisty ze-
społu Nirvana.
Na podstawie wyników badania wstępnego nie można wy-
ciągnąć wniosków na temat preferowania określonego ga-
tunku muzyki przez dziewczęta podejmujące działania au-
todestrukcyjne, używające substancji psychoaktywnych 
lub alkoholu ani na temat związku preferencji muzycznych 
z konkretną diagnozą. Powyżej opisano widoczne tendencje 
w wyborze muzyki w omawianych grupach. Istotnym wnio-
skiem jest fakt, że większość młodych pacjentek preferuje 
muzykę hip-hopową, utożsamianą z buntem przeciwko za-
stanej rzeczywistości, tekstami piosenek niestroniącymi od 
wulgaryzmów i postacią Piotra Łuszcza „Magika”, znanego 
z zespołów Kaliber 44 i Paktofonika, który popełnił samo-
bójstwo i prawdopodobnie cierpiał na zaburzenia psychicz-
ne, a w filmie Jesteś Bogiem z 2012 roku został przedstawiony 
jako ikona polskiego hip-hopu. Obserwowanej preferen-
cji dotyczącej tego gatunku nie można jednak uogólniać 
na całą populację młodzieży. Zawarte w niniejszej pracy 
wnioski na temat prób samobójczych wśród osób słucha-
jących muzyki metalowej stoją w opozycji do wniosków 
formułowanych w wielu dotychczasowych publikacjach. 
Być może w populacji adolescentek hospitalizowanych psy-
chiatrycznie słuchanie tej muzyki, poruszającej w szczegól-
ności tematykę śmierci, samotności i cierpienia, stanowi 
rodzaj katharsis, uwalnia od negatywnych emocji i – para-
doksalnie – zapobiega podejmowaniu prób samobójczych. 
Ograniczeniami prezentowanego badania są mała liczeb-
ność grupy i brak grupy kontrolnej.
W dalszych badaniach dotyczących wpływu preferen-
cji muzycznych na zachowania młodzieży należy wziąć 
pod uwagę kontekst kulturowy i aktualne trendy, ponie-
waż zmiany kulturowe i wydarzenia w świecie muzycznym 
nagłaśniane w mediach mogą bardzo szybko odbierać ak-
tualność dotychczasowym publikacjom. Wnioski z przy-
szłych badań mogą podpowiedzieć, czy niektóre gatunki 
muzyczne powinny zostać uwzględnione w programie za-
jęć z muzykoterapii.

different cultures, specific music genres may have vari-
ous messages (Roberts et al., 1989) – and no, the expres-
sions of Łódź teenagers often contained the date of the sui-
cide of Piotr Łuszcz (“Magik,” leader of Paktofonika), while 
in worldwide publications reference was often made to the 
lifestyle and suicide of Kurt Cobain, leader of Nirvana.
On the basis of the results of the pilot study, one may not draw 
conclusions concerning the preferred music genre of girls 
with autodestructive actions, taking psychoactive substanc-
es or drinking alcohol, not even the relationship between 
music preferences and a particular diagnosis. Visible ten-
dencies in the selection of music in the groups are discussed 
above. A significant conclusion is the fact that the majority 
of young patients prefers hip-hop identified with the rebel-
lion against the reality, lyrics full of swear words and the per-
son of Piotr Łuszcz “Magik,” known from the bands Kaliber 
44 and Paktofonika, who committed suicide and most prob-
ably suffered from mental disorders, and in the film Jesteś 
Bogiem dated 2012 was presented as the icon of the Polish 
hip-hop. The observed preference concerning the genre may 
not be perceived as general concerning the whole population 
of teenagers. Conclusions contained in the paper concern-
ing attempted suicide among the people listening to metal 
music are opposed to the conclusions drawn in many pre-
vious publications. Probably, among adolescents hospital-
ised due to mental problems listening to that type of music, 
particularly touching upon the subject of death, loneliness 
and suffering, it is a kind of katharsis, frees from negative 
emotions and – paradoxically – prevents from attempted sui-
cide. Limitations of the presented study are a small number 
of people in the group and lack of control group.
Further research concerning the impact of music preferenc-
es on the conduct of adolescents should take into account 
the context of culture and current trends, since cultural 
changes and events taking place in the music world shown 
in the media may very quickly nullify the up-to-date na-
ture of the previous publications. The conclusions from fu-
ture research may state, whether some music genres should 
be taken into account in the curriculum of music therapy.

CONCLUSIONS

There was no significant relationship observed between specif-
ic music preferences and a greater number of autodestructive 
and antisocial behaviour. Only tendencies were observed to se-
lect more frequently specific genres of music. Girls subject to in-
patient stay at the mental ward most often preferred hip-hop.
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WNIOSKI

Nie zaobserwowano istotnego związku między określony-
mi preferencjami muzycznymi a większą ilością zachowań 
autodestrukcyjnych i antyspołecznych. Odnotowano jedy-
nie tendencje do częstszego wyboru konkretnych gatunków 
muzyki. Dziewczęta hospitalizowane psychiatrycznie naj-
częściej preferowały muzykę hip-hopową.
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