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Steg-kanon i D-moll skrev jag ursprungligen till en avgångsklass på Sjöviks Folkhög-
skolas musikterapiutbildning. Därefter har jag vidareutvecklat sången och använt den 
i både ungdom och vuxengrupper. Budskapet ”varje steg är ett kliv till nåt nytt” går ju 
att appliceras både musikaliskt och levnadsmässigt! Den består av fyra melodislingor,  
ganska olika i sin uppbyggnad, vilket gör att varje kliv över till nästa, innebär något nytt.
Fermaten anger lämpligt avslut på sången.

Den är en bra introduktion till noter. Första slingan rör sig i sekundintervall uppåt, 
noterna ligger omväxlande ”på linje” och ”mellan linje”.  I den andra slingan upprepas 
första tonen flera gånger innan den går ner en sekund vid ordet ”kliv”och tar därefter 
ett septimasprång uppåt. Tredje slingan består av fallande sekvenser och den fjärde 
innehåller bindebåge och oktavsprång.  Anvisningarna ”till j till k” blir en introduk-
tion till  andra typer av ”förflyttningsbeteckningar”, som coda, dal segno etc.  

Man kan göra den som en rolig, rörlig (och lite rörig) pausaktivitet, inte minst för att få 
vuxna körsångare att röra sig samtidigt som de sjunger! Förutsätter dock att de har lärt 
sig sången och kan sjunga den i kanon så den verkligen blir både ”rörig” och ”rörlig”. Här 
följer tre förslag:
1. Byt plats med varandra inom stämman varje gång ”Lämna en plats....” sjungs. 
2.  Vid ”Lämna en plats...” tar körsångarna ögonkontakt med någon i kören och byter 
plats med denne. Det gör att alla så småningom sitter  blandat, en nyttig övning i att 
hålla sin stämma! 
3. Eller skapa grupper så samma del av sången upprepas beroende på var man sitter.  
Vem som helst byter plats när som helst och går på så sätt i och ur de olika grupperna. 
Under förflyttningen kan koristen antingen ”behålla” sin stämma på väg till den nya och 
byta när man har satt sig, eller ta över den nya stämman redan ”på väg”.  Eller vara tyst 
under förflyttningen. Se till att  grupperna hela tiden är jämnstora, det ska alltså bara 
finnas ett visst antal stolar per  grupp!

Lycka till med musicerandet!

Anna Risberg
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Lämna en plats för att gå till nåt annat,

du som just tyckte att du hade landat.

Men varje steg är ett kliv till nåt nytt,

så våga släpp taget när tiden har flytt!

Och så ser du faktiskt mycket längre om du vågar flyga, 

dina vingar bär dig på livets alla färder.

Och om du skulle hisna när du kliver steget; 

lyssna till ditt hjärta - livet är ditt eget!

Anna Risberg
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