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HIPHOPMUSIKEN FRÅN BANDSPELAREN dunkar 
ikapp till bollens duns. Spelarna står utspridda på 
golvet, dribblar ibland och passar över nätet. Det 
hänger tvärs över betongrummet. I ena hörnet 2nns 
ett bord och en låda böcker. Bakom den, ett stort 
gult papper på väggen. Resten av väggarna är grå 
och tomma. En kille som inte deltar i matchen står 

vid sidan av och tittar på det gula 
pappret.

– Har du löst gåtan än? 
Han tar blicken från väggen och 

vänder sig mot mig, med blyga 
ögon och händerna i 2ckorna. Jag 
läser ”Jag låtsas att jag är hård men 
det är jag inte. Vit på utsidan, alla 
kan öppna mig men ingen kan 
stänga”. 

Jag skakar på huvudet. 
– Inte jag heller, säger han och 

fortsätter titta på det gula arket. 

En friare pedagogik
Det är lördag e3ermiddag på ungdomsklubben 
Almagro i Buenos Aires. Från gatan strömmar 
tjejer och killar med bakåtvända kepsar och stora 
örhängen. De hälsar på varandra med höga rop 
och låtsasbråk. Den här helgverksamheten drivs av 
Buenos Aires stad, och hit kommer upp till hundra 
ungdomar varje lördag för att umgås, spela vol-
leyboll eller pyssla i bokhörnan. Närvarande 2nns 
ansvariga vuxna som leder aktiviteterna. Runt om 
i huvudstaden drivs nära 45 liknande klubbar, med 
inriktningar på allt från schack till poesi. 

– Tanken bakom en ungdomsklubb är att förena 
utbildning med olika aktiviteter som kräver varje 
persons deltagande. På klubben kan ungdomar kän-
na att de hör hemma någonstans, samtidigt som de 
deltar i olika projekt för att lära sig saker, säger Ma-
tias Segreti som är samordnare för klubb Almagro. 

Vi sitter på det kalla golvet. Höstvinden blåser 
rakt igenom det garageliknande rummet. 

– Det är en blandning av ungdomar som kommer 
hit. Vissa kommer för att de är skoltrötta och har det 

svårt i den vanliga skolan, medan andra har börjat 
universitetet men ändå behöver en plats att trä6a 
andra och utvecklas på, säger Matias. 

Bakom ungdomsklubben 2nns en annan peda-
gogik än den i en vanlig argentinsk skola.

– Här är allt friare. När det gäller bokhörnan vill vi 
att ungdomarna närmar sig böcker genom att själva 
upptäcka författare och kanske skriva någonting. På 
det sättet kan de vidga sina vyer. Här 2nns inget 
produktionstvång, ingen röd penna som rättar.

Att just skrivande och läsning har fått en plats 
på ungdomsklubbarna är inte särskilt förvånande. 
Buenos Aires beskrivs o3a som en stad med utpräg-
lad läs- och skrivkultur. Här är det vanligt bland folk 
att gå i skrivarcirkel på fritiden, och det duggar tätt 
av bokhandlar längs med avenyerna. Dessutom har 
Argentina en lång tradition av gratis skolgång. 7889 
kom den första lagen om allmän skolgång, som idag 
är obligatorisk från : års ålder till och med gymna-
siet. Enligt ;<=>?@ är läskunnigheten i landet A8 
procent.

Lära för sin egen skull
”På natten kommer de utan att vara inbjudna, på 
dagen förlorar man dem men de är egentligen inte 
borta”. En klunga ungdomar diskuterar gåta num-
mer två på den gula planschen. De står tätt ihop, 
pekar och funderar fram och tillbaka. Bollens duns 
fortsätter att eka i rummet, hiphopen har övergått 
till rytmisk cumbia. 

– Kom hit och hjälp till! ropar Augustina och 
Analía, som ansvarar för bokbordet på klubben. De 
sitter och klipper till minimala papperslappar som 
ska användas i e3ermiddagens bokstavslek.

– Jag har jobbat med den här typen av projekt i 
över tio år, men inte bara utifrån språk och littera-
tur utan också utifrån konst. En gång anordnade vi 
en hel karneval. Tanken är alltid densamma – att 
jobba i grupp, och få ungdomar att genom sitt eget 
arbete skapa sig visioner och uppnå sina mål, säger 
Augustina. 

Plötsligt avbryter hon sitt klippande. En kille i 
bomberjacka närmar sig lösningen på en av gåtorna 

Buenos Aires
löser språkgåtan 

Mat. Lycka. Girighet. Mörker. 
På varje lapp står ett ord. 
Lapparna ska klistras upp på 
ett ark beronde på hur var 
och en upplever orden. 

Att lösa en rebus eller lägga bokstavspussel. På ungdomsgården Almagro i Argentinas hu-
vudstad Buenos Aires gör man rebusen till en väg in i skrivande och läsande för ungdomar. 
På den här helgverksamheten får de närma sig modersmålet utan krav och pekpinnar.
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ALTERNATIV PEDAGOGIK

Estrella Silva förbereder sig inför eftermiddagens bokstavslek vid bokbordet på ungdomsgården Almagro i Buenos Aires.

” Runt om i huvudstaden drivs nära 
30 liknande klubbar, med inriktningar 
på allt från schack till poesi. ”
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och Augustina peppar honom med uppmuntran-
de kommentarer. 

– Det händer ibland att någon verkligen upptäck-
er litteraturen. Jag minns en kille i klubben som blev 
som besatt av poesi. Han tog med ett skrivhä3e en 
dag och sa att han ville skriva sitt livs bok. Han var 
intresserad av Che Guevara så jag gav honom en 
bok om Che. Nästa gång vi trä6ades hade han med 
sig sitt skrivhä3e och hade knåpat ihop Bera sidor 
text. Det gjorde mig så glad, berättar Analía, som är 
litteraturstuderande på universitetet i Buenos Aires 
och jobbar extra på klubben.

Men det svåra är att få de unga att verkligen hålla 
uppe sitt intresse och att lära sig saker för sin egen 
skull, och inte för ledarnas, menar Analía.

– Det är viktigt att de unga vågar släppa taget. 
Ledaren ska vara ett stöd, men målet är att killarna 
och tjejerna som kommer hit ska göra sina nya kun-
skaper till en del av dem själva och fortsätta jobba 
mot mål även när deras liv förändras och de lämnar 
oss på klubben, säger Analía.

Ordlekar och fantasi
Stolarna runt bokbordet börjar fyllas. Var och en 
får ett pappersark och en bunt lappar. Mat. Lycka. 
Girighet. Mörker. På varje lapp står ett ord. Lap-
parna ska klistras på arket utifrån hur var och en 
upplever orden. 

– Kanske tycker du mycket om godis? Kanske är 
du rädd för mörkret? Då kan godis och mörker stå i 
olika hörn, förklarar Augustina för gruppen. 

Någon nickar, en annan leker med mobilen. 
Bredvid mig på hörnan sitter en tjej med hår ner till 
midjan. Hennes rörelser är ryckiga, hon pratar fort 

och huttrar mellan varven. Drar i muddarna till den 
tunna tröjan, liksom för att värja sig mot höstkylan. 
Hon dyker ner mot pappret med huvudet på sned, 
klistrar ord och ritar koncentrerat, för att sedan räta 
på sig igen. Jag frågar om hon tycker om att skriva.

– Det är svårt. Jag har livlig fantasi, men när jag 
ska formulera mig går det trögt. Att teckna är jag 
bättre på. 

Hon heter Estrella Silva och är 7C år. Jag kikar på 
hennes ark. Det fylls snabbt med de små lapparna i 
vackra moln-formationer. 

– Förra året var jag med i en tidning som vi gjor-
de här på klubben. Jag hade skrivit en text. Det var 
jättekul att se den i tryck, någonting som jag hade 
skrivit, säger hon och fnissar.

Estrella bor i kvarteret och går i högstadiet. För 
ett år sedan började hon på klubben, utan att känna 
någon där. Men snabbt 2ck hon vänner, och dess-
utom inspiration.

– Det här är verkligen ett bra ställe. Man slipper 
vara hemma på lördagen och får vara med kompisar. 
Och jag lär mig nya ord ibland. Jag är lite knäpp och 
gillar att luras och berätta skojiga grejer. Mitt favo-
ritord är ”skojig”. Helst skulle jag vilja göra en rolig 
2lm men då måste man skriva manus och använda 
många olika ord. Här kan jag träna, säger hon. 

Ingen verkar besvärad av att betongen är iskall. 
Vi sitter alla och äter mellanmål i en ring på golvet. 
Salen smackar, Analía läser högt.

– Jag låtsas att jag är hård men det är jag inte. Vit 
på utsidan, alla kan öppna mig men ingen kan… 

– Ägg! avbryter någon med munnen full av fralla. 
Målbrottsjubel och gälla tjut skär genom volley-

bollnätet. 

Matias Segreti är samordnare för klubb Almagro. Augustina längst till höger är en av ledarna. Hon har jobbat i över 
tio år med både språk- och bildprojekt för ungdomar.

” Jag låtsas att jag 
är hård men det 
är jag inte. Vit på 
utsidan, alla kan 
öppna mig men 
ingen kan stänga. ” 


