Farmer Time – tips inför första samtalet
Här kommer lite tips och råd till dig som ska starta upp ett samarbete med en producent.
Hör gärna av dig om du har synpunkter eller idéer som kan utveckla arbetet med metoden.

Skapa en bra kontakt med producenten i förväg. Det är lättare att planera tillsammans
om ni båda vet vad som är aktuellt på gården och i klassrummet för tillfället.
Bestäm vilket verktyg ni vill använda för videosamtalen. Det finns många alternativ:
Zoom, Teams, Skype, Messenger, Google Hangouts och Facetime m.m. Bestäm tillsammans
med producentenen vilket alternativ som ni ska använda.
Gör testsamtal med producenten i förväg så att ljud, bild och uppkoppling fungerar
som det ska. På det här sätten undviker du teknikstrul när barnen är med.
Planera samtalet och förbered barnen. Fråga barnen vad de är nyfikna på och vad de
redan känner till. Till exempel genom att i förväg göra tankekartor tillsammans. Dela gärna
med dig av barnens tankar till lantbrukaren så får han eller hon en ännu bättre chans att
förbereda sig inför samtalet. Barnen kan göra egna frågor att ställa under samtalet. Om inte
alla hinner ställa sin fråga kan man be att få skicka dem till producenten efteråt eller så tar
man upp dem vid nästa samtal.
Etablera gemensamma grundregler med barnen för hur samtalen går till. Till exempel
om att inte prata i munnen på varandra, att räcka upp handen, men också om att barnens
frågor tillsammans med producentens berättelser leder samtalet och inte instruktören.
Se till att alla hör och ser. Placera barnen på en samlingsmatta eller arrangera stolarna
tillsammans framför och nära datorn/Ipaden, så att både barn och producent ser och hör
varandra. Om ljudet är svagt kan det vara bra att koppla en extern mikrofon/högtalare till
datorn. Men oftast går det bra utan. Metodiken fungerar också utmärkt i
distansundervisning.
Välj tillfällen då barnen är mottagliga. Lägg till exempel inte ett samtal precis innan
lunch då eleverna riskerar att vara trötta och ofokuserade. Håll samtalen korta, 15-20
minuter brukar vara lagom.

Reflektera och följ upp. Experimentera med olika uttryckssätt för barnen att sammanfatta
vad de sett och hört. Vad lärde ni er? Rita, skriv, diskutera med varandra. Varför inte skapa
ett årshjul där ni samlar det som händer under året på gården och det ni lärt er? Dela gärna
med er av barnens upplevelser av samtalet med producenten efter samtalet, det brukar
uppskattas.
Se metoden som en pågående process och inte en engångsgrej. Det kan ta lite tid
att skapa en relation mellan barnen och producenten, men det blir roligare och lättare att
utbyta erfarenheter ju mer ni lär känna varandra. Första samtalet kan ofta vara lite nervöst
för alla, men redan vid andra samtalet brukar det kännas betydligt mer naturligt och
avslappnat.
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