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Bevismärke Kniv 
 

 

För att få knivbeviset ska en scout känna till 

och kunna visa sina patrullkamrater och ledare: 

Vet hur en kniv tas emot och lämnas på ett säkert sätt och följa detta 

när man använder kniven. 

 

Veta hur kniven ska förvaras och transporteras och följa detta.  

Kunna hantera kniven på ett sätt som gör att den inte skadas eller slits 

mer än nödvändig. 

 

Kunna slipa kniven på ett korrekt sätt.  

Veta vad knivens olika delar heter och visa vilka de är.  

Känna till och berätta om svenska knivlagen  

Kunna tälja en grillpinne, med spets.  

 

 

 

 

 

 

Scoutens namn:___________________________________________________ 

 

Avdelning: _______________________________________________________ 

 

Datum: _________________________ sign. ledare_______________________ 
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Bevismärke Kniv 

 

Kniven är ett praktiskt verktyg som samtidigt kan skada allvarligt. Aktiviteterna för att få 
knivmärket är tänkta att ge scouten de färdigheter och kunskaper som behövs för att 
hantera en kniv på ett säkert sätt.  

Att jobba med knivbeviset innebär både praktiska övningar och samtal om vad som är viktigt 

att tänka på. Gör aktiviteterna kopplade till bevismärket i ett sammanhang så att det blir 

tydligt för alla när kunskaperna är tänkta att användas. Till exempel genom att tälja något 

som går att använda, öva på att spänta stickor för att kunna göra en upp eld och prata om 

knivlagen samtidigt som ni gör aktiviteter kopplade till samhället i stort.  

 

Behöver du tips på bra aktiviteter kolla på www.aktivitetsbanken.se, prata med ledarvänner 

eller fråga vad scouterna vill hitta på för att uppnå målet med att lära sig allt om kniven.  

Innehåll: 

För att få knivbeviset ska du känna till och kunna visa dina patrullkompisar och din ledare:  

• Hur en kniv används så att ingen person, du själv eller andra, skadar sig och följa 

detta när du använder kniven.  

• Veta hur en kniv tas emot och lämnas på ett säkert sätt och följa detta när du 

använder kniven  

• Hantera kniven på ett sätt som gör att den inte skadas eller slits mer än nödvändigt  

• Känna till vad den Svenska knivlagen innebär  

• Veta vad knivens delar kallas  

• Kunna slipa en kniv  

• Kunna tälja en grillpinne, med spets. 
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Svenska Knivlagen 
SFS nr: 1988:254 

Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4 

Utfärdad: 1988-05-05 

Ändrad: t.o.m. SFS 2000:148 

Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) 

Källa: Regeringskansliet / Lagrummet  

 

1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att 

användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän 

plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, 

eller i fordon på allmän plats.  

Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter 

ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars 

med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter 

är att anse som befogat.  

Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt 

kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) får inte 

innehas av personer under 21 år. Lag (2000:148). 

  


