
Småkryp: Långfilmen 

Handling
En gravid kvinna och hennes man slår 
sig ner för en picknick i gröngräset, 
men hinner knappt påbörja den innan 
hon får värkar och de brådstörtat får 
ge sig iväg. Att samla ihop maten finns 
ingen tid för. 

Det är fler som går i väntans tider. I 
närheten av parets rastplats väntar ett 

nyckelpigspar ivrigt på att deras tre ägg 
ska kläckas och när de små äntligen 
kommer ut instrueras de i flygkonsten. 
Det är inte så lätt men efter viss övning 
behärskar de det hela och familjen 
ger sig iväg. En av ungarna kommer 
dock på efterkälken och försinkas än 
mer av en retsam fluga. Istället för att 
följa resten av familjen hänger hen på 

flugan, vilket visar sig dumdristigt. Flu-
gan får snart sällskap av andra av lika 
retsam sort och de jagar nyckelpigan 
som i tumultet skadar ena vingen. 

Hen lyckas ta sin tillflykt till den 
ask med sockerbitar som paret i sin 
brådska glömt. Ett gäng myror, som 
varit ute och promenerat, får vittring 
på asken och förstår genast dess värde 
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En liten nyckelpiga spelar huvudrollen i det drama som utvecklas då några svartmyror finner en ask 
med sockerbitar som glömts kvar vid en picknick. För längs vägen möter de ett gäng rödmyror som 
inte nöjer sig med delar av bytet utan som är beredda att slåss för att överta skatten. Men nyckelpigan 
står på svartmyrornas sida och finner tack vare påhittighet, mod och lojalitet en lösning på deras utsat-
ta situation. Småkryp: Långfilmen är en detaljrik film som kan användas för att föra kreativa samtal och 
övningar om filmmediets möjligheter.
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och kånkar iväg med den. Nyckelpigan 
som fortfarande ligger kvar i asken far 
hit och dit, kläms fast mellan sockerbi-
tarna och svimmar. 

I småkrypens värld gäller det att 
vara på sin vakt. En stor ödla ser my-
rorna och förbereder sig för en måltid. 
Under tiden har nyckelpigan vaknat 
till och inser situationen och skriker 
ilsket till ödlan. Lådans resonans får 
ödlan att skyndsamt ta sig därifrån 
och myrorna är räddade. Nyckelpigan 
accepteras som följeslagare. 

Snart väntar nästa fara. Rödmyror 
ser svartmyrorna komma med sitt fynd 
och blockerar vägen för att utkräva 
tull, vilket de också får. Men då de 
inser vilket värde som finns i asken 
nöjer de sig inte med den del de fått 
utan börjar förfölja svartmyrorna. De 
vill ha allt socker. Så börjar jakten, över 
stock och sten och genom vattendrag. 
Slutligen lyckas svartmyrorna skaka av 
sig de envetna rödmyrorna och nyck-
elpigan, som fortfarande inte klarar av 
att flyga, bjuds med till svartmyrornas 
stack. 

Rödmyrorna vägrar emellertid att 
se sig besegrade och rapporterar till 
sin drottning som manar till krig. En 
massiv ström av rödmyror ger sig av 
mot svartmyrornas stack och snart 
är attacken igång. Taggiga kastanjer 
skjuts mot väggarna, kottar används 
som murbräckor för att ta sig genom 
dörrar. Inne i myrstacken försöker man 
försvara sig efter bästa förmåga men 

det som är deras tunga artilleri, små 
raketer kan inte användas eftersom det 
inte finns nog med tändstickor. Nyckel-
pigan kommer då ihåg att en ask med 
tändstickor låg vid picknickplatsen 
och med hjälp av en sedel, som viks till 
flygplan, seglar hen över de stridande 
styrkorna och kan sedan med hjälp av 
den fart planet har ta till egna vingar. 

Att flygande ta sig till tändstick-
orna går utmärkt, men en spindel har 
också fått syn på asken, hinner före 
och kånkar iväg med den. Nyckelpigan 
efter, trots att hen måste in i ett mörkt 
cementrör som hen redan tidigare ryg-
gat inför. Inte heller det ödesmättade 
huset får hen att tveka på sin uppgift. 
En hungrig groda är på väg att avsluta 
historien, men nyckelpigan som han 
siktat in sig på lyckas han inte fånga. 

Nyckelpigan förklarar sitt uppdrag 
för spindeln och flyger med tändstick-
orna mot den belägrade stacken och 
sina vänner. På vägen ser hen dock en 
annan nyckelpiga som antastas av de 
retsamma flugorna och går genast till 
hennes försvar, med lyckad utgång. 
Sedan följer en triumfatorisk flyg-
ning in över stridsområdet och tack 
vare tändstickorna kan svartmyrorna 
äntligen försvara sig ordentligt. Men 
konsekvensen blir inte enbart att 
rödmyrorna flyr raketerna och elden, 
också marken runtomkring börjar brin-
na. Så hörs flygplansljud, ett brand-
flyg närmar sig området och piloten 
vattenbombar eldhärden. När branden 

är släckt återstår knappt något av den 
tidigare så stora stacken. Men svartmy-
rorna fortsätter på sitt organiserade vis 
att bygga upp det som raserats. Nyck-
elpigan och myrkompisen tittar ut över 
dalen, över det som är deras hem.

Tidskrävande arbete 
 Att göra animerad film är en tidskrä-
vande process. Tre år tog det innan 
Småkryp:långfilmen var klar. Den är en 
blandning av filmade naturbakgrun-
der och animerade småkryp. Det är en 
lyckad kombination. 

I svensk film finns några tidigare ex-
empel där man använt liknande teknik 
som i denna franska film. Per Åhlins 
Dunderklumpen, som hade premiär 
1974, var en pionjär på området och 
att få filmens tecknade figurer att röra 
sig i ”riktig” miljö visade sig betydligt 
enklare i teorin än i praktiken. Datorer 
användes ännu inte i filmproduktio-
nerna och man fick förlita sig på känd 
teknik, så kallad ”travelling matte”. Det 
innebär att man kombinerar två eller 
fler bildelement till en enda slutlig 
bild, i det här fallet alltså filmat mate-
rial och animerade figurer. Processen 
blev utmanande och kostsam, men 
filmen räknas i dag till det svenska 
filmarvet.

En annan svensk film med filmat 
material och animerade figurer är Ville 
och Vilda kanin… mer vild än tam, som 
kom 2006. Djuren i historien om tam-
kaninen Ville som rymmer till skogs 
tecknades för hand på klassiskt vis med 
papper och penna, med underljus på 
ritbordet. Merparten av arbetet, med 
bland annat färgläggning, filmning, 
klippning gjordes dock i dator. När 
den halvtimmeslånga filmen var klar 
hade animatörerna Ylva-Li och Lennart 
Gustafsson gjort drygt över 20 000 
teckningar.

I Hélène Girauds och Thomas 
Szabos Småkryp:Långfilmen är de 
handritade bilderna ersatta av da-
toranimerade. Filmen visas dessutom 
som 3D-film vilket innebär att man 
som tittare upplever ett djup i bilden 
som man inte kan få i en vanlig två-
dimensionell film. Illusionen handlar 
om att det vid projektionen visas olika 
bilder för höger och vänster öga och att 
de speciella glasögonen för visningen 
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gör att hjärnan uppfattar en djupver-
kan som egentligen inte finns. 

Det fantastiska med film är att man 
kan skapa den värld man vill och när 
man som i Småkryp:Långfilmen utgår 
från insekternas upplevelser ges upp-
hov till många roliga perspektiv. 

För det är kanske inte så ofta man 
tänker på vilka proportioner saker och 
ting kan få när man ser det lite under-
ifrån. Hur gigantisk en sockerbit kan 
vara för en myra exempelvis eller hur 
svårforcerad en stenmur kan vara om 
man är en insekt. 

Det visar sig också att till synes harm-
lösa vardagsföremål kan få en ny, mer 
aggressiv funktion. Bomullspinnar blir 
till kastvapen då svartmyrorna försöker 
försvara sin stack, brustabletter släppta 
i en vattengrav hindrar tillfälligt de 
attackerande rödmyrorna. 

Men perspektivet i början och slutet 
av filmen är också människornas. Paret 
med sin picknick är inte medvetna om 
den intensiva trafik av insekter som 
pågår runt dem. Inte heller piloten som 
i slutet släcker den eld som myrornas 
krig orsakar kan se att han samtidigt i 
stort sett utplånar myrstacken.

• I ett tittskåp kan man skapa sin 
egen lilla värld, på ungefär samma sätt 
som filmmakarna kan göra det i sina 
filmer. Låt barnen få skokartonger som 

de sedan gör landskap med småkryp 
i. Botten i insidan av kartongen blir 
fonden och framför den byggs miljön 
upp. Använd material från skogen, 
gör insekter i lera, ta fram glitter och 
pärlor, silkespapper, färg, tidningar, 
piprensare och annat material som 
kan vara inspirerande. Papier maché 
är bra om man exempelvis vill göra en 
myrstack eller annat med volym. På 
hemsidan Unga Fakta finns utmärkt 
recept på denna pappersmassa. http://
www.ungafakta.se/pyssel/tips/papier-
mache/

Det viktiga filmljudet
Småkryp:långfilmen bygger på de korta 
avsnitt med samma namn som tidigare 
visats på Barnkanalen. Precis som där 
har inte heller filmen någon dialog och 
det krävs då att man använder andra 
komponenter som förtydligar historien. 

Musiken och ljudeffekterna har, 
liksom i den klassiska stumfilmen, en 
avgörande roll. Den dramatiska musi-
ken under jakten i vattendraget är bara 
ett exempel på hur man kan förstärka 
det som händer i bild. Men musiken 
hjälper också till att kommentera, eller 
att förutsäga vad som kommer att hän-
da, som när marschmusik och trummor 
signalerar att det drar ihop sig till strid 
mellan myrorna. Insekternas olika ljud 
signalerar en lekfullhet och ser till att 

det ofta blir en humoristisk vinkling 
av historien. Även om det verkar vara 
viss skillnad mellan hur en myra pratar 
och hur en nyckelpiga eller en spindel 
gör det så tycks språket vara begripligt 
för dem alla. Men i verkligheten kan 
myrorna faktiskt inte höra. Däremot är 
de skickliga på att kommunicera genom 
att sända ut olika dofter. En doft kan 
meddela att det är något som är farligt, 
en annan att det finns mat och en tredje 
vilken stack man hör till. De myror som 
har samma lukt accepteras utan prut, 
andra ses genast som fiender. 

•Det är mycket ljud hos småkrypen. 
Men det krävs förstås att man böjer 
sig ner och lyssnar ordentligt för att 
uppfatta det hela. Lite så är det också 
med de vardagsljud som vi själva har 
omkring oss. Det kan vara spännande 
att se vilka ljud i närmiljön som man 
känner igen. Om ni har mobiltelefo-
ner med mikrofon kan barnen delas 
upp i grupper och turas om att spela 
in olika ljud som de tycker är spän-
nande. Det kan vara bilar som stoppar 
vid rödljuset utanför skolan, någon 
som tuggar knäckebröd, en stol som 
skrapar mot ett golv, en ventilations-
trumma som bullrar eller något helt 
annat! Låt barnen spela upp sina band 
för kompisarna i de andra grupperna 
och låt dem gissa vad det egentligen 
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är som de hör. Hur många ljud kan de 
avslöja?

• Fundera tillsammans vilken bety-
delse musik och ljud har i film. Är 
det någon speciell musik som barnen 
tycker man känner sig glad av? Vilken 
typ av musik kan kännas oroande 
eller skrämmande? Hur låter den? 
Känner de igen några instrument som 
spelas just i den musiken? Tänkte bar-
nen på musiken i Småkryp och vad 
är det i så fall som de kommer ihåg 
efteråt? Fanns det några ljud som de 
tyckte vara roliga och som gjorde att 
de skrattade?

Svartmyror och rödmyror
Svartmyrorna är disciplinerade och 
samarbetar hela tiden för stackens bäs-
ta. Deras roller är klara och att det är 
drottningen som är den viktigaste, med 
sin funktion att föra släktet vidare, är 
klart. Som grupp håller de ihop men 
det innebär inte att de tvekar att bjuda 
in nyckelpigan när de förstår att hon 
på grund av sin bristande flygförmåga 
inte kan återförenas med sina fränder. 

De tvekar inte heller att bjuda in hen-
ne till rådslagen om hur de ska hantera 
rödmyrornas angrepp. De har också 
förmågan att lyssna på hennes förslag, 
trots att hon egentligen inte alls hör 
dit. Det främmande är inte skrämman-
de och i den situation de befinner sig 
ses olikheten som en tillgång. 

Rödmyrorna är visserligen välorga-
niserade som svartmyrorna men där 

slutar också likheterna. Redan i pre-
sentationen av dem kan man genom 
deras utseende förstå att det handlar 
om lömska individer. Att de därför inte 
nöjer sig med den tull som svartmyror-
na betalar är uppenbart. Deras girighet 
är betydligt större än deras känsla för 
vad som är moraliskt riktigt. 

Så styrs de också av en drottning som 
ser konfrontation som den naturliga 
lösningen på varje problem. Likt en ro-
mersk armé anfaller de i tät formation.

Annars finns mycket i rödmyrornas 
beteende som påminner om ”indian-
er” i de tidiga westernfilmerna. Inte 
heller de var att lita på och även de 
lurpassade från höga höjder och anföll 
sedan på brutalaste vis utan föregå-
ende varningar. Den grova historie-
förvanskningen i genren började inte 
ifrågasättas förrän på 1950-talet, då 
bilden av ”indianerna” blev något mer 
nyanserad.

• Redan i presentationen av rödmy-
rorna kan man förstå att de är ondsin-
ta. Fundera tillsammans på vad det 
är som gör att vi uppfattar dem så, 
medan svartmyrorna framstår som så 
mycket mer sympatiska? 

• Skriv ner ord som beskriver de båda 
myrsorterna, både utseendemässigt 
och i beteende. Tycker barnen att 
de kan överföra beskrivningarna av 
småkrypen till andra filmer de sett, 
där det handlar om Gott och Ont? 
Uttrycket ”flitig som en myra” är 

ovanligt passande. För myrorna, oav-
sett om de är svarta eller röda, lever 
i samhällen med sträng arbetsfördel-
ning. Nästan alla myror är sterila honor 
och de är arbetare med tydliga uppgif-
ter. En del ska hämta hem mat, andra 
bygga stacken både uppåt och nedåt, 
vårda larver och puppor, några mata 
drottningen som trots sitt gigantiska 
omfång inte klarar det själv. Så brukar 
också arbetarna dö efter tre-fyra år, 
medan drottningen kan leva i tjugo. 
Hanarnas liv är däremot obehagligt 
kort, redan efter parningen är deras 
saga all.

• Kan barnen andra uttryck om djur 
som verkar stämma? Stark som en 
björn till exempel, är det en riktig 
beskrivning? Eller klok som en uggla? 
Eller from som ett lamm? Försök att 
komma på så många som möjligt och 
diskutera varför det verkar vara så 
populärt att använda den typen av 
liknelser. Be eleverna leta fram fakta 
om djuren för att ta reda på hur ”san-
na” liknelserna är!

Striden mellan myrorna handlar om 
socker, en åtråvärd vara för dem. I 
en medelstor stack kan de äta tio kilo 
socker på en sommar. Så ser vi också 
i filmen vilken effekt sockret får på 
drottningen. Äggen sprutar ur henne 
som vid jackpott. Eftersom ett fynd 
som det i filmen nog inte är vanligt får 
myrorna försöka hitta andra sätt att få 
i sig sött. Ett sätt är att hålla bladlöss 
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som ”mjölkkor” i stacken. Lössens bajs 
smakar nämligen sött och för att få lite 
av bajset kittlar myran bakdelen på 
bladlusen och ställer sig så att droppen 
landar i munnen. 

Men det är ju inte bara myror som är 
förtjusta i sötsaker, också människor 
tycker om det. Vi svenskar är till och 
med bäst i världen på att sätta i oss 
godis och med en konsumtion på 17 
kilo per år äter vi dubbelt så mycket 
som genomsnittet för EU. Även om det 
är väldigt gott så behövs annat för att 
våra kroppar ska må bra. 

• Vilken mat behöver vi äta varje 
dag? Titta på tallriksmodellen som 
listar sju olika grupper av livsmedel 
som ger bra variation av närings-
ämnen. Livsmedelsverket har bra 
information på sin hemsida, http://
www.slv.se/

• Låt barnen sedan dela in sig i grup-
per och göra egna modeller på stora 
ark. Klipp bilder ur tidningar, klistra 
och diskutera hur ni tänker kring mat 
och näring.

Modiga nyckelpigan
 Nyckelpigan blir en viktig kugge i 
historien. Som så ofta i den här typen 
av historier befinner sig huvudperso-
nen i ett underläge när filmen börjar. 
Frånflugen av sin familj, skadad i ena 

vingen och allmänt tilltufsad efter att 
ha lurats av retsamma flugor så är inte 
utgångsläget det bästa. Att hen plöts-
ligt befinner sig i händelsernas mitt är 
verkligen inte något beslut utan något 
som bara händer, men det visar sig att 
en liten nyckelpiga kan besitta både 
mod, påhittighet och stor empati. Plus 
en förmåga att acceptera situationen 
som den utvecklar sig.

• Även om nyckelpigan snabbt 
utvecklar en sorts vänskap med svart-
myrorna och får följa med dem till 
deras stack så drömmer hen emellan-
åt om att återigen kunna flyga och att 
återförenas med familjen. Fundera 
över hur man kan förstå att någon i 
en film drömmer? Hur kan filmma-
karen göra för att drömmen ska skilja 
sig från andra sekvenser (i den här 
filmen: ultrarapid, lite överexponerat, 
annan musik)? 

• Diskutera sedan vad en dröm är? 
Brukar barnen drömma? Tycker de 
om att drömma? Vad drömmer de 
om? Kan det vara otäcka drömmar 
också? Vad brukar de göra om de 
drömmer något som gör dem rädda? 
Finns det något tips till andra?

• Låt barnen fantisera över vad som 
händer med nyckelpigan efter berät-
telsens slut. Hen har ju inte längre 

något problem att flyga. Vad tror 
barnen att nyckelpigan väljer?
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