
 
 

Riktlinjer för användning av kniv 

Kniv får användas av scouter med knivbevis och av ledare vid scoutaktiviteter. 

Scouter utan knivbevis får använda kniv då ledare håller särskild aktivitet för det.  

För att få knivbeviset och få behålla det ska du känna till och kunna visa dina patrullkompisar 
och din ledare nedanstående. 

1. Som scout får man bära kniv om man har knivbevis och är på väg till/från samt vid 
scoutaktivitet men det kan vara lämpligt att ha kniven nedpackad på väg till eller från 
scoutaktivitet. 

2. Kniven används så att ingen person, du själv eller andra, skadar sig. 

a. Vi täljer på anvisad plats. 

b. Vi sitter helst ner när vi täljer och skär. 

c. Vi täljer och skär i riktning mot marken. 

d. Vi slutar tälja när någon går/står framför oss. 

e. Kniven är i slidan/fodralet när vi förflyttar oss eller när vi lägger ifrån oss kniven. 

f. Använder vi kniv utanför anvisad plats är vi extra försiktiga och tänker på säkerheten.  

g. Kniv hanteras på ett som gör att den inte skadas, eller slits, mer än nödvändigt. 

3. Knivar lämnas alltid och tas emot på ett säkert sätt. 

4. Veta vad knivens delar kallas. 

5. Kunna slipa en kniv. 

Vid provtillfälle skall ovanstående redovisas skriftligt (med hjälp av en kompis eller en vuxen om 
man har svårt att skriva) och man ska praktiskt kunna visa det samt kunna tälja något användbart 
på ett säkert sätt som ledaren godkänner. (Exempel: tältpinne, grillpinne, sälgpipa, 
”stekspade/omrörare”, smörkniv, barkbåt, trollstav) 

De som missköter ovanstående mister knivbevis efter tre upprepade varningar eller direkt om 
man mycket allvarligt missköter användningen av kniv. 

Knivbevis fås tidigast efter en termin där man deltagit vid flera genomgångar och övningar kring 
riktlinjer efter godkänt prov.  



 Namn:___________________________________Datum: ________ 

Användning av kniv 

Skriv ner och berätta om knivens delar: 

 
 

 

 

Vad är viktigt när man lämnar över en kniv och tar emot en kniv? 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 

Hur ska man hantera sin kniv? 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 

Vad finns för lagar och bestämmelser för knivar? 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 

 

Om du tycker det är svårt att skriva, så kan du be någon kompis/vuxen skriva dina svar.  
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