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En sköldpadda rör sig långsamt och ostört över golvet i klassrummet i en liten
fransk byskola. Samtidigt huserar här en hel skolklass i olika åldrar som till-
sammans med sin lärare går igenom våndan och glädjen i att lära sig läsa och
räkna och skriva och bli stor.

George Lopez är läraren som undervisar och tröstar, löser konflikter och upp-
muntrar, reder ut skillnaden mellan lek och arbete, förklarar vad det är att ta
ansvar, och visar med hela sin person, vad tålamod är.

En kärleksfull skildring av lärandets stora konst och all den dramatik som
utspelas i en skolsal fylld med barn mellan fyra och tio år.

att vara och haatt vara och ha
en lovsång till livet

”Att vara och ha är inte någon dokumentärfilm
i traditionell mening. Jag ville berätta en
historia, väcka känslor, och hålla mig nära
mina karaktärer när jag skildrar deras
prövningar, glädje och och all den vardags-
dramatik som man går igenom när man lär sig
att läsa och skriva och räkna…och bli stor. 
Jag ville att filmen skulle utspelas i ett
bergigt område med ett tufft klimat och hår-
da vintrar. Innan jag valde min skola kontak-
tade jag över 300 skolor och besökte ett hun-
dratal. Jag ville ha en skola med ett begrän-
sat antal elever (10-12), så att man lätt
skulle känna igen alla eleverna. Jag ville
också ha en bred åldersspridning, från
förskolan till mellanstadiet, för att kunna
skildra den alldeles speciella stämning som
uppstår i sådana grupper, och de krav det
ställer på lärarna. Jag var naturligtvis med-
veten om att mitt val av skola till stor del
skulle bero på läraren. Men jag hade inga
bestämda idéer om ålder eller kön, utan
förhöll mig öppen för alla möjligheter.

Under min research, som pågick under fem
månader, fann jag att lärarna var väldigt
engagerade i sitt arbete. Pedagogiken kunde
vara väldigt olika, men eftersom jag inte är
tillräckligt kunnig för att bedöma sådant,
lämnade jag det i bakgrunden. Läraren jag
slutligen valde, Georges Lopez, hade rekom-
menderats av kommunens skolinspektör. Trots
sitt lite traditionella sätt, förstod jag
ögonblickligen att han var rätt. Jag fick
aldrig anledning att ångra mitt val. Under den
auktoritära ytan upptäckte jag en lyhörd och
känslig lärare, väldigt fokuserad på sina
elever. Filmen har helt uppenbart, väldigt
mycket att tacka honom för. När jag träffade
honom, var han förvånad över att jag ville
göra en film om ett så anspråkslöst ämne. Jag
förklarade min övertygelse om att en film om
ett barn som kämpar med att lära sig subtrak-
tion, kan bli hur spännande som helst.

Han berättade om sin klass,att han arbetat som
lärare i 35 år, att han själv ansåg att att
han var lite för traditionell i sin pedagogik,
och föreslog att jag skulle välja någon med
ett modernare arbetssätt.

Men jag lyckades övertala honom om att jag
verkligen inte skulle göra någon ingående
undersöking av hur han lärde ut matematik, och
att även om kameran var riktad mycket mot hon-
om, var han ändå bara en del av en helhet. 
Föräldrarna gav genast sitt medgivande,
antagligen för att de kände förtroende för
läraren som funnits bland dem i över 20 år.
Men jag förklarade för dem att alla barn inte
skulle vara med lika mycket och att de kanske
inte alltid skulle vara till sin fördel.
Annars skulle vi inte få någon film, och
definitivt ingen story. Jag beskrev också för
dem, hur klippningsprocessen ser ut, att det
skulle finnas milvis med filmat material, och
att man till slut tvingas ta bort fantastiska
scener. Jag ville helt enkelt fastställa min
egen subjektiva och konstnärliga position.
Barnen blev förstås också tillfrågade. De
kände sig utvalda, men jag tror ärligt talat
att de yngsta inte riktigt fattade vad det
gick ut på.

Inspelning höll på i tio veckor. På första
inspelningsdagen gick vi igenom utrustningen
med barnen, och hur vi skulle arbeta. Alla
fick titta i kameran och zooma, och prova hör-
lurarna. Sedan tog läraren över och skoldagen
fortsatte som vanligt. Under hela filmningen
försökte vi vara så diskreta som möjligt.
Eftersom filmen skulle visa hur läraren fanns
till hands för alla eleverna, kunde ju vi
aldrig gripa in, eller lägga oss i om något
hände. Det var svårt, men en förutsättning.
Innan jag gjorde filmen tror jag att jag hade
glömt hur jobbigt det är att växa upp och bli
stor. Att gå tillbaka in skolans värld gav en
kraftig påminnelse. Och det kanske är filmens
sanna kärna.”    - Nicolas Philibert
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REGISSÖREN Nicolas Philibert, född 1951 i Nancy. Efter avslutade filosofistudier debuterade
han 1978 med ”La voix de son maître”, en lång dokumentär om 12 företagsledare. Under 80-talet
gjorde han flera filmer om idrottsmän, som följdes av ”Le pays de sourds”, en film som
beskriver hela den rikedom som ryms i teckenspråkets värld. Med sin senaste film närmar han
sig gränslandet mellan dokumentär och fiktion.
FILMOGRAFI (i urval)
La voix de son maître (1978), La ville Louvre (1990), Le pays de sourds (1992) Un animal,
des animaux (1994), La moindre des choses (1996). Qui sait? (1998)
Etre et avoir (2002)


