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I denna text planerar jag att analysera karaktären Andrew från ”the Breakfast Club” utifrån ett 

kognitivt psykologiskt perspektiv. Andrew Clark är vad man skulle kunna kalla för den typiska 

sportkillen. Han är en mycket duktig brottare som många förutspår har en ljus framtid framför sig 

även om han har lite problem med sitt ena knä. Hans liv kretsar runt brottningen och han hoppas att 

ska kunna sitta av sin kvarsittning utan några problem så att han snabbt ska kunna gå tillbaka till sitt 

vanliga liv som den populära brottarkillen, vilket även hans pappa poängterar. Hans pappa är en 

mycket dominant person som ser sin sons framtida brottningskarriär som mycket viktigt. Andrew är 

precis som Claire mycket populär på skolan och känner därför inledningsvis en viss samhörighet med 

henne vilket visas genom att han sätter sig bredvid henne trots att det finns många lediga bänkar i 

rummet. 

 

 Andrews pappa har mer eller mindre tvingat Andrew till att hela tiden ha mål och att hela tiden vara 

bäst, och detta har fått även Andrew att också tycka ett dessa saker är mycket viktiga. Hade han inte 

tyckt så hade han upplevt kognitiv dissonans. Han hade inte tyckt det var viktigt men hela tiden 

agerat som om de vore viktig. Detta hade varit mycket jobbigt för honom och hade varit tvungen att 

antingen ändra sitt beteende eller sina åsikter. Då hans pappa bestämmer mycket över hans 

handlingar så hade det enklaste varit att förändra sina tankar. Detta betyder att även om Andrew 

inte tyckte att mål eller att vara nummer ett var viktigt så hade han mer eller mindre tvingats till det 

för att inte uppleva kognitiv dissonans.  

 

En person som tvärtemot Andrew inte planera att lugnt sitta av kvarsittningen är Bender. Bender har 

ingen respekt för regler vilket har resulterat i att detta varken är hans första eller hans sista 

kvarsittning. Bender beter sig även mycket oförskämt mot övriga personer i rummet vilket inte 

uppskattas av Andrew. Det faktum att Benders åsikter är så olika Andrews gör att Andrew tillskriver 

Bender flera negativa attribut, som att han är lat, utan mål eller framtidsvisioner, okunnig m.m. Mål 

och framtidsvisioner är en av de viktigaste sakerna i Andrews liv och de som saknar detta saknar även 

enligt Andrew mening med sitt liv. Det är därför som Andrew säger till Bender att; ”Du vet Bender, du 

räknas inte ens. Även om du försvann för alltid så skulle det inte göra någon skillnad. Du kunde likväl 

inte ens finnas på den här skolan.”. 

 

Att kalla någon för obetydlig på detta sätt är en grov förolämpning och resulterar självklart i bråk 

mellan Andrew och Bender. I detta bråk försöker Bender huvudsakligen förnedra sin motståndare 

genom att kalla denne olika namn. Denna taktik är precis samma som den taktik Benders pappa 

använder sig av i Benders imitation av honom. När Andrew berättar om sin pappa så säger han att 

hans pappa brukar berätta om alla de hyss han utförde på andra i high school. Man kan utifrån detta 

dra slutsatsen att Andrews pappa i bråk ofta använde sig av våld eller hot om fysiskt, vilket är samma 
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strategi som Andrew använder sig av i sin konflikt med Bender. Anledning till att de bådas sätt att 

hantera bråk liknar deras pappor beror till stor del på deras kognitiva scheman.  

 

De har både växt upp och sett hur deras pappor har löst situationer och när en konflikt sedan 

uppkommer får Andrew en automatisk tanke att på våld och hot om fysiskt våld samtidigt som 

Bender får en automatisk tanke på att förnedra med och håna med ord. En annan anledning till att 

Bender blir arg på Andrew kan vara den kognitiva förvrängning som sker från Andrews sida. Andrew 

tror att Bender egentligen vill vara en av de populära personerna på skolan, detta sägs av Claire men 

det är mycket tydligt att även Andrew delar denna uppfattning, och därför inte gillar de som anses 

vara populära eftersom han är avundsjuk. Det blir till en självuppfyllande profetia då Bender inte 

gillar de populära personerna på skolan eftersom de tror att de är bättre än vad han är, och att han 

därför skulle vara avundsjuk på dem. Andrew märker att Bender är arg på honom men tror att det 

beror på avundsjuka och den kognitiva förvrängningen förstärks.  

 

Att denna kognitiva förvrängning förstärks beror till stor del på det fundamentala attributionsfelet.  

Andrew har ett mycket stort självförtroende vilket tydligt visas när han talar med Allison och säger; 

”Jag är inte en vinnare för att jag vill vara en. Jag är en vinnare för att jag har styrka och snabbhet, lite 

som en tävlingshäst.”. Att det skulle vara hans agerande som gjort Bender irriterad är således 

omöjligt och problemet måste därför ligga i Benders personlighet.      

 

I början verkar Andrew inte intresserad av att prata med någon annan än Claire. Det kan bero på att 

de andra tillhör andra sociala grupper och att han då tillskriver dessa personer flera negativa 

egenskaper vilket är vanligt när man tänker på andra grupper. Han lär sig sedan att många av de 

andra brottas med liknande problem som han själv vilket gör att han känner samhörighet med dem. 

Man kan tydligt se det när Andrew bestämt säger att han fortfarande kommer se alla som sina 

vänner den nästkommande måndagen. Frågan kvarstår dock om han faktiskt fortfarande kommer att 

se övriga medlemmar i frukostklubben som sina vänner och om han vågar börja tänka för sig själv. 

Ska man se framtiden ur en optimists synvinkel kommer det han lärt sig rasera hans tidigare 

fördomar, alltså negativa känslor mot andra grupper. Hans relation till sin far skulle kunna ses som en 

inlärd hjälplöshet eftersom Andrew inte tror sig kunna säga emot vad hans pappa vill. Han har lärt sig 

att det inte går och har därför slutat försöka. Alla personer han träffat och det stöd han fått skulle 

kunna hjälpa honom att ta sig ur denna inlärda hjälplöshet och våga säga emot sin fader och kunna 

göra vad han vill i livet.                   

 

Utmärkt, bra att använda motsättningar för att visa hur olika kognitioner påverka oss. Tänk på att 

bättre definiera begreppen samt ange dina källor. 
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