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Var börjar och slutar jaget? 
Sanna Sofia Vuori & Anne Vasko: Är det jag? Förlaget, 2021. 
 
Det är alltid uppfriskande med bilderbok som vågar släppa det traditionella greppet att 
berätta en historia från A-Ö och i stället gå in för att utforska ett fenomen. Det kan vara 
livets mening som i Wolf Erlbruchs ännu till svenska oöversatta pärla Die Grosse Frage (Den 
stora frågan, 2004) eller hur barn och pappor är funtade som i Beatrice Alemagnas Vad är 
ett barn? (2014) respektive Oscar Kroon & Jenny Lucanders Fakta om pappor (2021). 
Är det jag? (2021) av Sanna Sofia Vuori och Anne Vasko iscensätter mötet mellan ett litet 
barn och omvärlden. Repliken ”Nycklar mössa skosnören och så nycklarna igen. Är jag 
med?” inleder ett stillsamt reflekterande vardagsäventyr där läsaren får följa med barnet 
och hennes ”stora” på promenad.  
 
Vem ser och vem talar? 
Eftersom bilderboken fokuserar på barn-jagets upplevelser, ställs stora krav på hur 
berättarperspektivet hanteras i bild och text. I de flesta uppslag låter Vasko läsarens och 
barnets visuella perspektiv smälta samman så att det som utspelar sig på boksidorna ses 
med barn-jagets ögon. Det innebär kluriga bildlösningar som inte avbildar barnet utan låter 
henne medverka som skuggor på väggen eller fötter i sängens fotända. Ett liknande jag-
seende i bild laborerar Lena Frölander-Ulf framgångsrikt med i sin hyllade bilderbokstrilogi 
om rädslor: Jag Fidel och skogen, Pappa jag och havet samt Fidel och jag i storstan (2016-
2021). 
Vuoris text är stram och suggestivt poetisk, vilket ger bilden stort utrymme för att 
konkretisera plats och händelseförlopp. Men hur väl fungerar de intrikata perspektivbytena 
för läsaren? Inte klockrent, tyvärr. Texten talar mångröstat och barnets och den vuxnas 
röster är svåra – ibland omöjliga – att hålla isär. Vissa repliker som kunde vara barnets låter 
inte som om de kom från ett barn. Under promenaden ställs en svit förnumstiga frågor: är 
grodan, löven och stenarna på marken eller de ulliga molnen på himlen ”jag”? Rytmiskt 
upprepas svaret ”nej, nej”, så är inte fallet. Är det då så att den vuxna här talar för dem 
båda? Men vart tar då barnperspektivet vägen, det som anläggs i bild?  
 
Utmanande läsakrobatik 
Väl många frågor hopar sig trots upprepad läsning, vilket tyder på att berättargreppet inte 
är helt genomtänkt. Berättarröstens iver att skilja jaget från sin omgivning resulterar också i 
en märklig syn på naturen. Varför benämns grodan ”Fru Groda”? Och varför är det så viktigt 
för barnet att inte vara en del av naturen? Vore det inte intressantare om förhållandet var 
det motsatta, dvs att allt levande samexisterar? 
Hemma igen fångas det lilla barnets sinnligt kroppsliga relation till sin ”egen stora 
människa” i en ömsint bekräftande ritual: ”Det ser ut som du. Det doftar som du. Det känns 
som du. Det låter som du”, varpå det triumferande svaret lyder: ”JA. Det här är jag.” 
Samtidigt krävs det rätt mycket bökig akrobatik av vuxenläsaren för att kunna placera sitt 
eget huvud ovanför uppslaget med den storas kropp och samtidigt fortsätta läsa trots att 
hen då inte ser vad som står på sidan. 
 
Mod och ambition 
Är det jag? får kanske inte varenda bit att falla på plats, men siktar berömvärt högt. Denna 
grafiskt säkra bilderbok i mjuk färgskala är gjord med både mod och ambition. Lekfullt 



prövar den jagets gränser på utmanande sätt som kräver engagemang av både små och 
stora läsare. 
 
Maria Lassén-Seger 


