
 
                                    

 Breakfast Club 
 
Filmen ”Breakfast Club” var en mycket intressant dramafilm. Karaktärerna representerade 

typiska stereotyper vars attityd beror på många psykologiska orsaker. Jag kommer här analysera 

och resonera utifrån både psykologiska och biologiska perspektiv samt för att få en uppfattning 

om en av karaktärernas attityd, nämligen Claire Standish. Hon var nämligen den person vars 

beteende jag fann mest intressant att analysera och utgör både filmklassiska och socialt klassiska 

stereotypen ”Princess”. 

     ”Vi är födda intoleranta” är rubriken på en artikel ur Illustrerad Vetenskap som utgör 

information och forskning om fördomars härkomst. Man upptäckte genom ett experiment på 

apor att vårt fördomsfulla beteende har evolutionära rötter. Det finns även andra resonemang om 

att våra reaktioner inför människor från olika grupper påverkas av vår sociala och kulturella miljö. 

Filmen Breakfast Clubs handling grundar sig i föraktning- och fördomsfulla resonemang, och hur 

människor hanterar dem. De flesta i Claires omgivning, inklusive henne själv, har nämligen alla 

olika uppfattningar om henne, samt mycket fördomar därtill. 

     I filmen, när Claire röker marijuana, berättar hon på ett mycket självgott vis att hon är väldigt 

omtyckt. Hon gillar att se sig själv som det hon tror att hon visar för alla; enastående, populär, 

häftig. Och efter att ha vunnit ”Prom Queen” och att umgås med det mest populära gänget på 

skolan tror jag inte att hon finner mycket som säger emot att hon är populär. Jag tror att det har 

uppstått en slags självuppfyllande profetior för henne, hon fick priset, ”Prom Queen”, som 

oftast är ett tecken på att en popularitet blir bekräftad, vilket har gjort att hon själv har trott på 

det samt också agerat utifrån det. En del lever säkert upp till hennes förväntningar och beundrar 

henne medan en del, exempelvis de på kvarsittningen, ser igenom henne. De upptäcker nämligen 

Claires svaga sidor, och inser att hon är väldigt osäker och har en oförmåga att tycka om sig själv, 

en självföraktelse. Sett ur ett psykologiskt perspektiv har hon snarare bra självförtroende och 

en dålig självkänsla. Hon försöker lyfta fram sitt självförtroende i alla dialoger, medan hon 

försöker dölja sina nackdelar för omvärlden, och det lyckas hon med genom hennes egenskaper 

som reserverad och hemlighetsfull om information om sig själv - fram tills hon möter de andra på 

kvarsittningen som prövar henne. 

     Med ett utgående från ett kognitivt psykologiskt perspektiv med fokus på det individuella, 

personliga i människors sätt att fungera går hennes attityd att beskrivas i ett kognitivt schema. 

Ett sådant schema utgör en människas attityd, och vad denne uppfattar normalt och har först och 

främst sina grunder i uppfostran. Det man får reda på om Claires familj är att de är rika snobbar, 

alkoholister och att de gärna kompenserar sina misslyckanden genom att skämma bort henne.  

Hon beskriver dem även som att de inte bryr sig om henne och att de brukar använda henne 

emot varandra på ett respektlöst vis. Utifrån sett kan man anta att det kan vara hennes föräldrar 
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som medfört till att Claire verkar ha så lite respekt för andra, eftersom att hon inte själv tycker att 

hon är respekterad. 

     I början av filmen försöker hon upprätthålla en väldigt självgod attityd, ett medvetande om sin 

popularitet samt en väldigt främmandefientlig attityd till de övriga i gruppen, med undantag för 

atleten. De två kommer nämligen till en början överens - vilket är typiskt filmiskt, atleten och 

skönheten - och även ingår i dessa särskilda stereotypers kognitiva schema, att just de 

stereotyperna dras till varandra. 

     De andra personerna på kvarsittningens fördomar mot Claire stärks då hon, enligt de andra, 

verkar leva upp till dem, exempelvis då hon väljer att äta sushi medan alla de andra äter vanlig 

mat. De utför en bedömning omedelbart när de ser henne välja sushi till lunch, en bedömning 

som att hon är sofistikerad och snobbig. När de sedan har detta i sitt medvetande blir det svårt 

för dem att förbise hennes sofistikerade attityd, och alltså tror de att hon är på detta vis i alla 

avseenden – de utsätts för haloeffekten. 

     För att resonera utifrån andra typiska socialpsykologiska drag kan man komma fram till att 

Claire dessutom har en förmåga att anpassa sig till omgivningen, hon spelar hela tiden olika roller. 

Exempelvis när Bender, den kriminella, frågar henne om hon har äkta diamantörhängen och hon 

bara ber honom att vara tyst, eftersom att hon inte vill framstå på ett visst sätt. Jag kan inte tro att 

hon svarar på samma vis till sina vänner, där svarar hon nog snarare med ett glatt ja. Det uppstår 

här en slags konflikt mellan alla de roller som Claire tar i olika sammanhang, en 

interrollkonflikt. Detta betyder att man har flera sociala olika roller mot vilka det riktas olika 

förväntningar som strider mot varandra, innebär detta motstridiga krav och rollosäkerhet 

uppkommer. Likadant sker när de unga personerna på kvarsittningen pressar Claire om hon är 

oskuld eller inte. Allison, en av karaktärerna säger: ”Du vågar inte säga ja, för då framstår du för 

pryd. Men du vågar inte heller säga nej, får då framstår du som en slampa”. Händelse – 

Tankevärld – Tolkning – Respons utgör en förklaring händelseförloppet som sker hos 

mottagaren, som i detta fall är Claire. Utav händelsen får hon uppmärksamhet, hennes tankevärld 

kanske får henne att tänka på någon särskild värdering eller ett minne. Kanske tänker hon på att 

hon tidigare har fått samma fråga, då genomgår hon en tillbakablick i sitt minne och en 

framplockning av det hon tidigare kanske förträngd, nämligen just svaret på den frågan. Hon 

tolkar sedan utifrån sitt kognitiva schema samt handlar efter sin känsla och attityd. Claire 

genomgår då alltså den ömsesidighet som finns mellan tanke, känsla och handling. För att 

försöka tolka hennes känslor utifrån analysen tror jag att hon blir väldigt stressad för att hon är på 

väg att hamna i en rollkonflikt, samt en rädsla för att de andra ska döma henne. Hennes känsla 

blir oro. Hon tar fram en offensiv sida utifrån sin attityd för att undvika rollkonflikt och för att 

inte riskera att säga emot sitt alltid så reserverade beteende. Den perceptionen hon selekterar blir 

att be de andra att vara tysta. 

      I samband med tillväxten av neurovetenskapen fick de biologiska orsakerna för en människas 

perception en större betydelse. Perceptionspsykologi är här ett begrepp värt att nämna. Vi 

utsätts för en mängd stimuli dagligen, men vi tar bara in och tolkar en liten del. Yttre och inre 

faktorer bestämmer urvalet och tolkningen. Intensitet, storlek, frekvens och kontrast utgör de 

yttre faktorerna. Bland de inre faktorerna finns behov, känslor, förväntningar och tidigare 

erfarenheter. Också RAS, som reglerar vår vakenhetsgrad, påverkar perceptionen och 

uppmärksamheten. När sinnesorganen tar emot information från yttre stimuli skickas den genom 

nervimpulser till olika sinnesorgancentra i Hjärnbarken. Där bearbetas informationen, och 

resultatet skickas till Thalamus. Där genomgår informationen ytterligare bearbetning, innan den 

skickas tillbaka till Hjärnbarken där den tolkas av RAS. Detta är en förklaring till det biologiska 

händelseförlopp som sker i Claire då hon mottog Allisons fråga.  

      När Claire sedan i slutet väljer ”falla” för Lendon, som egentligen är en person som är långt 
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ifrån vad hon värderar vara rätt för henne. Det sker alltså en bristande överensstämmelse mellan 

olika värderingar, attityder och tankar som finns hos Claire samt mellan vad hon ”egentligen vill 

göra” och faktiskt gör. Detta kallas kognitiv dissonans, som egentligen är någonting vi försöker 

undvika genom att skjuta bort information som krockar med våra egna upplevelser. Troligen, om 

nu Claire och Lendon fortsatte vara tillsammans, kommer hon att behöva ändra sin attityd till det 

för att undvika en besvärande dissonans mellan hur kärleken till honom upplevs eller hur det 

beskrivs. 

       För att slutföra min analys kan jag slutligen tala om de attributioner som blir utmärkande 

för Claires personlighet. Utgående från min analys kan jag nämligen utgå från Claire som en 

optimist. Eftersom att hon under filmen beskrivs som egocentrisk blir min tolkning även sådan. 

Sker det någonting positivt för Claire kan jag därmed utgå från att hon applåderar sig själv för 

det. Medan hon, om någonting dåligt händer henne, ser ner på andra som om de var orsaken. 

Mycket av detta kan möjligen grunda sig i att hon är bortskämd. De karaktäristiska drag som just 

bortskämdhet utgör är nämligen förmågan att inte vilja ta något ansvar. 

 

 

 

MKT VÄL GENOMARBETAT, DU BERÖR FLERA PERSPEKTIV OCH TESTAR DE MOT 
DIN KARAKTÄR. Tänk på att ange källorna bättre 

 

PERSPEKTIV 
¤ Eleven redogör översiktligt för 
begränsade delar av 
kognitionspsykologin förklaringar 
till mänskliga beteenden, känslor 
och tankar. 
 
 
VÄRDERING AV PERSPEKTIVET 
Eleven värderar med enkla 
omdömen de olika psykologiska 
perspektivens förklaringsvärde 
och för enkla resonemang om 
deras betydelse för helhetssynen 
på människan.  
 

PERSPEKTIV 
¤ Eleven redogör utförligt för delar av  
   kognitionspsykologin förklaringar till  
   mänskliga beteenden, känslor och 
tankar. 
 
 
 
VÄRDERING AV PERSPEKTIVET 
Eleven värderar med enkla omdömen de 
olika  psykologiska perspektivens 
förklaringsvärde och för välgrundade 
resonemang om deras  betydelse för 
helhetssynen på människan.  
 

PERSPEKTIV 
¤ Eleven redogör utförligt och 
nyanserat för omfattande delar 
av kognitionspsykologin 
förklaringar till mänskliga 
beteenden, känslor och tankar. 
 
 
VÄRDERING AV PERSPEKTIVET 
 Eleven värderar med 
nyanserade omdömen de olika 
psykologiska perspektivens 
förklaringsvärde och för 
välgrundade och nyanserade 
resonemang om deras 
betydelse för helhetssynen på 
människan.  
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