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Bevismärke Yxa och Såg 
 

 

För att få bevismärket Yxa och såg ska en scout känna till  

och kunna visa sina patrullkamrater och ledare: 

Veta hur man bär en yxa och lämnar över den på ett säkert sätt och följa 

detta när man använder den. 
 

Veta hur man hugger och känna till säkerhetsavstånd.  

Kunna hantera yxa och såg på ett sätt som gör att den inte skadas eller 

slits mer än nödvändig. 
 

Veta hur yxa och såg förvaras med skydd på.  

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

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

Kunna klyva en vedklabb.  

Kunna såga genom en slana/stock både ensam och tillsammans med en 

kompis. 
 

Kunna byta sågblad.  

 

 

 

 

Scoutens namn:___________________________________________________ 

 

Avdelning: _______________________________________________________ 

 

Datum: _________________________ sign. ledare_______________________ 
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Bevismärke Yxa och Såg 

Yxan och sågen är praktiska verktyg samtidigt som de kan skada 

allvarligt. Aktiviteterna för att få märket är tänkta att ge scouten de färdigheter och 

kunskaper som behövs för att hantera verktygen på ett säkert sätt.  

Att jobba med bevismärket 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 hugga ved 

för att kunna göra upp eld eller ta ner ett mindre träd som ändå ska rensas undan.  

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 bevismärke yxa och såg ska du känna till och kunna visa dina patrullkompisar och 

din ledare:  

• Kunna hugga och såga säkert så att ingen person, du själv eller andra, skadar sig och 

följa detta när du använder yxan och sågen.  

• Veta hur man bär en yxa och lämnar över den på ett säkert sätt och följer detta när 

den används. 

• Veta hur man hugger och känner till säkerhetsavstånd. 

• Veta hur en såg och en yxa förvaras när den inte används, både utomhus och inne (på 

övernattning och i förråd) och följa detta.  

• Kunna klyva en vedklabb 

• Kunna såga genom en slana/stock både ensam och tillsammans med en kompis 

• Kunna namnge yxans och sågens olika delar  

• Kunna byta sågblad på en såg.  

 


