
 

Momonga presenterar 

Sten, sten – bubbla dig! 
En poetisk föreställning om visdomen vi människor glömt. 

 
FÖR BARN 5-9 ÅR 

 
 
 

 
 

LÄRARHANDLEDNING 
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HEJ! 
 
Momonga är en svensk/japansk duo som tillsammans skapar musik och scenkonst 
för barn. Sten, sten – bubbla dig! hade offentlig premiär i april 2017. Momonga 
arbetar processinriktat där det musikaliska mötet, leken och gemensamma 
skaparkraften blir byggstenar som leder till den färdiga föreställningen.  
 
Vi har gjort den här lärarhandledningen med tanken att den ska fungera som 
inspiration. Här finns flera sätt att närma sig musikföreställningen i form av öppna 
frågeställningar att diskutera utifrån och praktiska övningar. Kanske kommer du på 
en egen övning eller annat sätt att fortsätta arbeta med föreställningen i din 
verksamhet. Vår förhoppning är att du känner dig inspirerad! 
 
Varma hälsningar,  
 
Monika Wade, producent 
Possibilitas 
 
 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter: 
Hör av dig till oss om du har några frågor eller synpunkter! 
 
Momonga 
c/o Possibilitas 
Karl Johansgatan 29, 2 tr 
414 59 GÖTEBORG 
info@possibilitas.se 
073-673 27 29 
www.possibilitas.se 
 
 
 
 

 

mailto:info@possibilitas.se
http://www.possibilitas.se/
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Medverkande: 
 

 
                                Karin Nakagawa och Lotta Sjölin Cederblom          Foto: Manfred Bernard 

 
  
Karin Nakagawa kommer från en musikerfamilj i Tokyo. Hon började spela 
piano när hon var tre år, studier som hon, när hon var 12 år, bytte mot den 
25-strängade koton. Efter examen (Tokyo University of Arts) har Karin gjort 
föreställningar som “storyteller” där hon med koton solo, eller i samarbete med 
andra artister, undersökt olika vägar till uttryck.  Sedan 2013 är Karin Nakagawa, 
tillsammans med Lena Willemark och Anders Jormin, en av medlemmarna i 
gruppen Lyöstraini; albumet “Trees of Light " vann en svensk grammis 2016 i 
kategorin “Årets folkmusik”.   
 
Lotta Sjölin Cederblom är utbildad på Musikhögskolan i Göteborg och 
Stockholm. Lotta har gjort musik och teater för barn och unga i över 25 år 
tillsammans med Markatta Musikteater, som hon var med och bildade 1991. 
Lotta Sjölin Cederblom är även känd från bandet SIMBI som gjort turnéer runt 
om i världen med sin själfulla dansmusik inspirerad av den haitiska 
roots-musiken. 
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Fakta: 
Lotta Sjölin Cederblom – konstnärlig idé, artist 
Karin Nakagawa – konstnärlig idé, artist, skuggkonst 
Tinna Ingelstam – regissör 
Anna Unsgaard – kostym 
Svante Grogarn – ljus 
Produktion – Possibilitas 
 
Målgrupp: 5-9 år 
Föreställningens längd: ca 50 min 
Urpremiär: 3 april, 2017 
Spelas på turné hösten 2018 och våren 2019 
 

Handling:  
Djupt, djupt nere i havet bor en flicka. Hon samlar på människornas glömda 
historier, sånger och visdomar – allt har sjunkit till havets botten som stenar. När 
flickan lyssnar på stenarna blir de lätta, de stiger mot ytan som bubblor. Flickan 
får oss att minnas igen: hur viktig du är, hur viktig jag är och hur vi alla hänger 
ihop, tillsammans. 
  
Sten, sten–bubbla dig! handlar också om hur viktigt det är att hålla havet rent. Vad 
händer den dagen havet får nog av allt skräp som människorna sprider omkring 
sig? Och vad händer den dagen vattnet tar slut och människorna måste vandra 
långt, långt bort, för att hämta vatten till det japanska trollet Kappa? Kappa 
måste ha rent vatten för att jorden ska må bra.  
 

Om föreställningen: 
Sten, sten – bubbla dig! riktar sig till barn från 5 till 9 år. Språk och text är inte 
grundläggande för att hänga med i föreställningen. Historien om flickan och 
stenarna är ramberättelsen ur vilken också andra historier berättas. Historierna 
är inspirerade av olika väsen (yokai) från Japan och Sverige och framställs lekfullt 
och poetiskt, ackompanjerat av olika musikinstrument, främst av det 
traditionella japanska stränginstrumentet Koto. Instrumentet själv bär historien 
och visdomen. Musiken blir som bubblor som flyter ut i rummet. Med hjälp av 
ljus, skuggor och musik tas publiken med under och upp till ytan. När ljuset slår 
upp på fondväggen får människornas glömda historier och visdomar liv. 
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Så förbereder du barnen inför föreställningen: 
Oavsett om barnen i din grupp är vana att se teater och scenkonst är det bra 
förbereda barnen på vad som ska hända. Här ger vi några förslag på vad du kan 
berätta om och vad ni tillsammans kan diskutera.  
 
Vad händer rent praktiskt?  
För att barnen ska känna sig trygga, berätta gärna om:  
 

● var och när barnen ska se föreställningen 
● om andra skolor kommer till er eller om ni ska åka iväg någonstans 
● när ni ska äta matsäck 
● vad Sten, Sten – bubbla dig handlar (att det är mycket musik, skuggteater 

och att det pratas japanska) 
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Vad är musikteater? 
Diskutera gärna vad musikteater är utifrån följande frågor: 
 

1. Vad är en teater- och musikföreställning? 
2. Vad är skuggteater?  
3. Är det någon som sett musikteater tidigare?  
4. Vad är publik?  
5. Får publiken skratta, gråta, prata? 
6. Vad har ni för andra kulturupplevelser bakom er?  
7. Ni har kanske varit på konsert och lyssnat på musik eller sett en 

dansföreställning. Hur var det? På vilket sätt skiljer det sig från 
musikteater.  

 

Efter föreställningen: 
Att se en föreställning kan vara ett sätt för eleverna att förstå sig själva och 
omvärlden genom att ge upphov till samtal, diskussion och reflektion. Diskutera 
gärna, fråga och lyssna. Och kom ihåg, det finns inget facit, vi får tycka olika. 
 

Prata om föreställningen: 
Sätt er i ring och gör en minnesrunda. Be alla att blunda och tänka efter vad det 
starkaste minnet från föreställningen var. Det kanske var något i rummet eleven 
gillande eller en situationen de fastnade för. Huvudsaken är att hitta en 
gemensam ingång för samtal där alla får bidra med sitt minne; att med hjälp av 
öppna frågor leda gruppen mot ett fördjupat samtal.  
 
Tänk på att det kan finnas många olika svar på en fråga. OM det är något barnen 
undrar över är det viktigt att inte komma med facit, utan bolla tillbaka till 
gruppen. Enklast är att bekräfta barnets svar och ställa följdfrågor – Intressant! 
Ja, det var en jättebra fråga! Vad tror ni om det? Är det någon som upplevde 
något annat? 
 
 
 

 



         Lärarhandledning, Sten, sten – bubbla dig! 

 
 
 
 

Några konkreta frågor att jobba med:  
1. Var utspelar sig handlingen? (flera olika platser?) 
2. Berätta om hur det såg ut på scenen (dekor, ljus, skuggspel, instrument, 

kostym) 
3. Minns du vilka olika ljud som kom från scenen?  
4. Vem eller vilka handlar föreställningen om? 
5. Hur blev stenarna till bubblor? 
6. Vem är Krappa?  
7. Varför är det viktigt med rent vatten? 
8. Vilka olika språk pratades i föreställningen?  
9. Vilka olika instrument och slagverk fanns i föreställningen?  
10.Om ni skulle berätta om den här pjäsen för en kompis som inte har sett 

den, vad skulle ni berätta då? 
11. Vilka känslor visades i föreställningen?  
12. Vad är visdom?  

 
 
 
 
 
 
 

 



         Lärarhandledning, Sten, sten – bubbla dig! 

Några olika teman att diskutera vidare ifrån: 
MILJÖ 
Vad är miljö?  
Vad kan vi göra för att haven ska bli rena?  
Vad händer om det rena vattnet tar slut?  
 
ANDRA KULTURER 
Var ligger Japan?  
Vad känner ni till om Japan? 
Kan någon av er prata andra språk än svenska och engelska?  
Fanns det, i föreställningen, med berättelser från andra länder än Japan? 
Känner ni till några svenska sagor eller berättelser?   
 

Bildövningar:   
SKAPA FRITT 
Efter samtliga samtal eller övningar kan du dela ut papper och färg (eller lera) 
och be barnen blunda i några minuter och tänka på föreställningen och det som 
sagts och sedan måla/skapa fritt.  
 
Tips! I stället för att använda färg, testa klippa ut egna skuggbilder.  
 
EN OSLIPAD DIAMANT 
– en variant på temat alla lika, alla olika 
Börja med att lägga ut ett stort spännpapper på ett bord. Använd enbart 
vattenfärg eller kombinera med pastellkritor eller andra pennor ni tycker passar. 
Låt alla barn var med och täcka hela pappret, inte föreställande utan bara färg 
och mönster. Tänk på vackra saker när ni målar, vackra färger, fina mönster, 
sånt som gör er glada. Det här är er oslipade diamant! 
När bilden torkar klipper (förslagsvis pedagogen) pappret i rutor om ca 20x20 
cm. Bestäm om barnen ska få välja ruta eller bli tilldelade slumpvis.  
Vik pappret hörn mot hörn två gånger. Nu börjar diamantsliperiet! Med sax 
klipper ni sen inklipp från alla sidor i olika storlekar och mönster.  
Vik ut och häng upp era juveler på väggen (med spetsarna uppåt) 
Titta på dem och prata gärna om hur de ser ut, hittar ni likheter? Olikheter?  
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Dramaövning: 
Övningen belyser på ett enkelt sätt att alla är både lika och olika varandra.  
Sätt er på stolar i en ring. Ledaren säger uppmaningar som alltid börjar med 
“Alla som…” Till exempel: Alla som har syskon byter plats med varandra” De som 
inte har syskon sitter kvar. Ledaren deltar själv.  
Exempel på fler uppmaningar:  
Alla som gillar bada… 
Alla som gillar att städa… 
Alla som gillar musik… 
Alla som gillar sniglar… 
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