
  
 

   

 

FaceTime a Farmer – tar gården till klassrummet 
 

Bakgrund 

FaceTime a Farmer är ett nationellt pilotprojekt som drivs av Hushållningssällskapet Västra med 

stöd av bland andra KSLA (Svenska Lantbruksveckans fond) i samarbete med den engelska 

lantbruksorganisationen LEAF. FaceTime a Farmer handlar om att ge skolklasser, lärare och 

lantbrukare möjlighet att mötas i klassrummet med hjälp av videosamtal. Det som för tre år 

sedan startade med ett lokalt initiativ från en engelsk lantbrukare har nu i England utvecklats till 

ett framgångsrikt sätt att skapa engagemang och intresse hos skolbarn för frågor som handlar 

om mat, miljö och hållbar utveckling. I England har idag drygt 300 samarbeten etablerats 

mellan skolor och lantbrukare. Här i Sverige startade projektet under våren/sommaren 2019.   

 

Varför gör vi det här? 

Allt färre barn och unga har idag en naturlig relation till svenskt lantbruk och för många är 

avståndet mellan stad och land stort. Skolor har ofta svårt att få tid och ekonomiska resurser 

att genomföra gårdsbesök med alla klasser under skolåret. Vissa barn är också förhindrade att 

delta i gårdsbesök på grund av allergier. På samma sätt kan det ibland vara svårt för 

lantbrukare att ta emot skolklasser på gården. FaceTime a Farmer är därför ett komplement till 

gårdsbesök och till de andra läromedel som finns om svenskt lantbruk, exempelvis LRF:s  

Bonden i skolan.  

 

Genom att återkommande möta och samtala med en lantbrukare får barn och unga möjlighet 

att följa arbetet på en gård under ett helt år. Samtidigt får de också möjlighet att ställa frågor 

och diskutera sådant som de själva är nyfikna på. FaceTime a Farmer ett nytt sätt att öka barn 

och ungas kunskaper om matens ursprung och lantbrukets betydelse för en hållbar utveckling 

men även en möjlighet att tidigt skapa ett intresse för att i framtiden arbeta och studera inom 

den gröna näringen.  

 

Hur går det till? 

Mycket enkelt innebär FaceTime a Farmer att varje lärare som deltar i projektet matchas med 

en lantbrukare någonstans i landet eller i sitt närområde. Därefter samtalar lantbrukaren och 

klassen med varandra återkommande 1-2 gånger i månaden, ca 15 minuter varje gång, med 

hjälp av ett verktyg för videosamtal, exempelvis Skype, FaceTime, Messenger eller Google Duo.  

 



  
 

   

 

Innan varje samtal skickar läraren ett meddelande via mail eller SMS till lantbrukaren och 

berättar om vad klassen arbetar med för tillfället. Lantbrukaren väljer i sin tur en plats att 

genomföra samtalet på som visar vad som aktuellt på gården eller som kanske knyter an till det 

som klassen arbetar med. Vanligtvis följer klassen samma gård under ett helt år. 

 

Hushållningssällskapets uppgift är förutom att samordna kontakter mellan intresserade lärare 

och lantbrukare, följa upp deras erfarenheter och synpunkter samt bidra med kostnadsfri 

utbildning och handledning till lantbrukare och lärare kring metoden och dess användning.  

 

     
 

 

Hur gör jag för att delta i projektet? 

Det kostar ingenting för skolor att delta i projektet. Att vara med som lantbrukare innebär också 

en ideell insats. Mer information finns på projektets hemsida www.facetimeafarmer.se där 

intresserade lärare och lantbrukare anmäler sitt intresse för att delta. 

 

För frågor och mer information: 

Karin Carlsson 

Projektledare och handledare 

Hushållningssällskapet Västra  

073-9609224 

karin.carlsson@hushallningssallskapet.se 

http://www.facetimeafarmer.se/

