
 

 

 

Inspiration Håvningsexkursion 
Livet i våra vatten är för många en hemlighetsfull värld. Att håva vid 

strandkanten är ett enkelt sätt att upptäcka vad som döljer sig under ytan! 

 

Redskap och material:  Det som behövs för aktiviteten är framförallt en håv 

och en hink att samla fångsten i. Om det finns behov kan det vara bra med 

vadarstövlar, flytväst och vattenkikare. Är någon rullstolsburen kan det även 

vara bra med någon form av flytfåtölj (floater). Fler bra-att-ha saker är ett 

akvarium där fångsten kan exponeras än bättre, en burklupp för att kika närmre 

på djuren samt en artbok för att kunna ta reda på vad det är för djur/växt.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hur gör en när en håvar? 
Aktiviteten kan genomföras i havet, sjön eller vid annat vatten. Tänk på att det 

inte får vara för djupt samt att botten inte får vara för ojämn. Börja med att gå 

igenom materialet och lägg upp en plan för aktiviteten samt klä på er eventuella 

vadarstövlar (tänk på att vara försiktig vid påklädning så att inte stövlarna 

skadas):  

 

• Var ska vi gå?  

• Vad ska vi leta efter?  

• Vad gör vi med fångsten? 

• Diskutera kring hur håven används (olika håvar används olika) och var 

djuren kan hittas.  

• Gå eventuellt igenom hur vattenkikaren fungerar. Var noga med att inte 

vatten kommer in i kikaren, då kan glaset lossna.  

• Tänk på säkerheten: 

o Gå försiktigt, spring inte! (speciellt när vadarstövlarna är på) 

o Gå alltid framlänges (inte sitta heller huka sig med vadarstövlar). 

o Ha alltid någon i närheten. Av säkerhetsskäl är det bra att vara 

minst två personer. Detta för att en ska kunna hjälpa varandra i 

händelse av fall.  

 

När alla förberedelse är klara är det dags att försiktigt gå ut i vattnet och 

börja håva. Många djur gömmer sig gärna bland tång, vass, mellan stenar och i 

sanden, så det är bra att leta där. Tänk på att hantera eventuell fångst varsamt, 

så att de inte skadas. Lägg även djuren snabbt i vatten, då de ofta inte klarar 

längre stunder i luften.  

 

När ni kommer upp är det dags att ta av sig stövlarna, om ni haft det på er.  

Därefter kan det vara kul att undersöka fångsten närmare och eventuellt hälla 

över den försiktigt i akvarium. Prata gärna om djuren och dess egenskaper. Då 

kan det vara bra med luppar för att verkligen kunna undersöka samt artböcker 

för att kunna läsa om växterna och djuren.  

 
 

  
 



 

 

 

Hjälpmedel och inspiration 
Till övningen finns förslag på en symbolkarta att använda för att beskriva och 

kommunicera kring aktiviteten. Det finns också bilder och filmer på blaladan.se 

att använda för förberedelse samt inspiration. 

 

Tips på andra länkar:  

 

Vattenkikaren: vattenkikaren.gu.se 

Livet i havet:  www.havet.nu/livet 

Om artbestämning av vattenlevenda småkryp: lygnernsvattenrad.se/wp-

content/uploads/2019/12/smakryp.pdf 

  

Reflektion 
Diskutera gärna upplevelsen efter aktiviteten.  

- Vad hittade du? 

- Hur kändes det?  

- Varmt eller kallt?  

- Hur kändes vågorna?  

- Var det skönt eller obehagligt?  

- Kul eller tråkigt? Osv.  
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