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började hon arbeta som lärare i 
förberedelseklass på Kronans skola. 

Där gavs hon snart redskap att 
utveckla sin kompetens, sitt tan-
kemönster och arbetssätt. 

– På Kronans skola lärde jag mig 
att jobba på ett mer språkutveck-
lande sätt med hjälp av digitala 
verktyg. Jag förstod vikten av kon-
tinuerlig återkoppling till eleverna. 

Hon startade en blogg där hon 
beskrev sin pedagogik och sina 
olika arbetsmetoder för att inspi-
rera andra lärare. 2012 nominerades 
hon till lärarpriset Guldäpplet och 
allt eftersom fick hon flera föreläs-
ningsförfrågningar.

I SAMBAND MED en föreläsning un-
der Gothia fortbildnings konferens 
Flerspråkighet i fokus, i början på 
2015, fick Hülya Basaran en gläd-
jande förfrågan från förlaget med 
samma namn. 

– De undrade om jag kunde tän-
ka mig att skriva en bok om mina 
erfarenheter och mitt sätt att arbeta 
med nyanlända elever. 

Ett erbjudande hon inte kunde 
tacka nej till. I somras påbörjade 
hon skrivandet under semester-
veckorna i Turkiet och i början av 
2016 var boken Nyanlända elever i 

mitt klassrum färdig.
– Jag vet att andra litar på mig 

och mina kunskaper. När jag skrev 
boken var jag rädd att för mycket 
fokus skulle hamna på verktygen, 
när det i själva verket handlar om 
hur du använder dem.

SEDAN TVÅ ÅR tillbaka har Hülya 
Basaran arbetat som förstelärare 
på mottagningsenheten Välkom-
sten i Trollhättan. Där träffar hon 
nyanlända elever i åldrarna 7-15 år. 

I undervisningen använder hon 
sig av digitala resurser för att skapa 
arbetsätt som inkluderar eleverna.

– Det ska synas att det är en fler-
språkig klass. Vi ser modersmålet 
som en tillgång i lärandet och för-
söker använda oss av det när vi ut-
vecklar det svenska språket.

Under lektionerna har hon med 
sig sina egna erfarenheter från skol-
tiden. Hon vill hjälpa eleverna att 
plocka fram sina framtidsdrömmar 
och finnas som en inspirerande 
före bild för dem.

– Jag känner att det här är ett om-
råde där min kompetens kommer 
till sin rätt, där jag kan bidra och 
göra skillnad, säger hon. 

MATILDA SÄDÅS
0520-42 26 00 redaktionen@ttela.se

Fakta: Hülya Basaran
*	Ålder: 40 år.
*	Bor: Lextorp.
*	Familj: Man och två barn.
*	Gör: Arbetar som förstelärare på 
mottagningsenheten Välkomsten i 
Trollhättan. 
*	Aktuell: Med boken Nyanlända 
elever i mitt klassrum, som handlar 
om hur man kan arbeta med språk-
utveckling genom digitala resurser.
*	Intressen: Skolutveckling, att 
skriva och resa.
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digitala verktyg och är just nu aktuell 
MOTIVERANDE. Uppskattningen hon får från elever och andra lärare gör 
att Hülya Basaran vill fortsätta sitt arbete med digitala resurser. 

AGERA TOLK. När Hülya Basaran var liten fick hon och hennes systrar 
ofta översätta från svenska till turkiska så att föräldrarna skulle förstå.

FLERSPRÅKIG KLASS. Bland Hülya Basarans elever på Välkomsten talas 
det sju olika språk. Med hjälp av modersmålet lär de sig svenska. 

NORDENS ARK

Manvargen Macho tog sitt 
pappa ansvar när han blev en-
samstående med två valpar. 
– En pappa av idag, tycker djur-
vårdaren Camilla Schratz som 
följt familjens utveckling.

I onsdag var det dags för Macho 
att ta med tolv veckor gamla Rata 
och Arkan ut i visningshägnet. Men 
trots att hela ”världspressen” var på 
plats vägrade ungarna. Planen var 
en första vårutflykt. Istället yrde 
snön. Valparna tittade ut, lockade 
av vita möss, men utomhuspro-
menaden blev bara någon meter 
längre än vanligt.

– Lite av ett antiklimax, säger pr-
ansvarig Jenny Magnusson.

Som dock inte kan klaga på upp-
märksamheten. Alla har gripits av 
manvargarnas tuffa start i livet. 
Mamman dog av en tumör den 
18 december, då valparna bara var 
sex dagar gamla. De kravlade blint 
runt och letade efter sin mor, men 
accepterade så småningom ett stort 
gosedjur som låssasmamma.

– Hade de inte haft varandra så 
hade vi nog inte klarat det här, 
 säger Camilla.

200 000 HAR sett de fyra filmer från 
lyan som ligger ute på nätet. Och 
den tioåriga pappans ansvarstagan-
de har också gjort succé. Manvar-
gar håller ihop i par men är särbo 
i samma revir. Mamman har hand 
om ungarna.

– Visserligen är det hans femte 
kull och han har varit duktig hela 
tiden. Men den här gången var det 
annorlunda. Han förstod att tiken 
inte skulle komma tillbaka. Macho 
har legat utanför lyan och vaktat, 
lyssnat och kollat så att ingen främ-
mande kommit in. Han har burit, 
tvättat och försökt mata efter bästa 
förmåga.

– En dag grävde han upp ett ben 
och gav till valparna. Det fanns ing-

et kött på benet men det visar ändå 
att han ville väl, berättar Camilla.

Den första tiden fick valparna 
mat dygnet runt 

– Vi hade jour hela jul- och ny-
årshelgen.

NUMERA KLARAR SIG valparna med 
tre mål om dagen. Färsblandning 
är favoriträtten – om man frånräk-
nar hela möss eller små kycklingar. 
Fast till 70 procent är det veganföda 
som gäller.

– Viktkurvan är perfekt. När 
de föddes vägde tiken 350 gram, 
 hanen 390 gram. Nu väger de över 
sex kilo, säger Camilla och förklarar 
att skyggheten idag kan bero på att 
valparna är inne i ”spökåldern”.

Då är de rädda för det mesta, till 
exempel fotografer med stora väs-
kor.  

Någon styvmamma eller ny part-
ner till Macho är inte aktuell för 
tillfället. Allt sådant här bestäms 
av stamboksföraren.

– Det är de som bestämmer vil-
ken djurpark som är aktuell. Det får 
inte bli inavel.

MARIE CORNELIUSSON
0522-990 00 marie.corneliusson@bohuslaningen.se
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Macho blev en mjukispappa när 
valparnas förlorade sin mamma.
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SNÖ? Men vi manvargar lever ju på stäppen. Rata och Arkan blev moders-
lösa när de var sex dagar. Som tur var hade de superpappan Macho och 
superdjurskötaren Camilla som tog hand om dem.

Möt Macho 
– en modern
vargpappa


