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Välkommen  
till Batteriskolan

Batterier används överallt idag. De spelar  
en viktig roll i hemmet, sjukvården, för  
våra transporter och industrier. Det finns  
olika slags batterier i klockor, leksaker,  
TVapparater, tåg, bilar, mobiltelefoner  
och ficklampor. Vi har blivit beroende av 
batterier. 

Batteriindustrin har sedan 1980talet kontinu
erligt miljö anpassat sina produkter. Men det 
finns fortfarande batterier med tungmetaller 
som kvicksilver, kadmium och bly. De är  
giftiga och påverkar miljön och människors 
hälsa. Alla batterier innehåller metaller som 
kan återvinnas. Att ta hand om batterier gör 
att vi spar på jordens resurser. Det är därför 
viktigt att vi i tidig ålder lär oss att lämna  
använda batterier till åter vinning. 

Idag samlas omkring  
65 procent av alla mindre 
batterier in. Naturvårds
verket har som mål att öka 
insamlingen till 75 procent  
år 2016.
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Så fungerar materialet
”Varför vaknar inte Nallen?” är en saga om batterier och återvinning, 
som har tre kapitel med tillhörande uppdrag. 

Eftersom endast 65 % av mindre batterier lämnas in för återvinning 
idag så är det av stor betydelse att barnen får batterikunskap redan 
i tidig ålder, och att det kan göras på ett lekfullt sätt. Som pedagog, 
läs gärna igenom sagan en gång innan du läser den för barnen. 
Efter varje kapitel finns ett uppdrag som kan vara bra att ha förberett 
innan.  

Ta gärna fram en handdocka för att genom denna prata med barnen 
om de olika uppdragen. Ibland kan handdockan lära barnen om 
batterier och ibland kan handdockan ställa frågor till barnen. Ni 
kan även läsa sagan i ett sträck och göra uppdragen vid ett senare 
tillfälle.
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Varför vaknar inte Nallen?

Kapitel 1
När det blir kväll och alla människor lägger sig i sina sängar för 
att sova, då vaknar alla leksaker och börjar leka med varandra. Så 
fort människorna har somnat så kryper dockor, nallar, bilar, tåg och 
gosedjur fram för att leka och busa med varandra. Dockan känner att 
snart är det dags att sträcka på sina armar och ben för att ha roligt 
med alla leksaker som bor i huset. De brukar samlas i lekrummet för 
det rummet är stort och där får alla plats. Dockan hör alla människor 
snarka i sina sängar och hon börjar leta efter Nallen. Nallen är hennes 
bästa vän och igår natt läste de sagor för varandra och berättade roliga 
historier. Men var är han nu? Dockan letar och upptäcker snart att där  
är han ju, Nallen ligger fortfarande och sover.



– Vakna Nallen! Varför ligger du bara här? Människorna har somnat 
och nu kan vi leka med varandra. Dockan ruskar i Nallen och vill att 
han ska vakna och prata med henne. Men han ligger bara där och 
gör ingenting. Dockan blir förtvivlad och ledsen, varför vaknar inte 
Nallen? 

Nu kommer Polisbilen körande och tutar åt Dockan. 

– Snälla Polisbilen, hjälp mig, ber Dockan, Nallen vaknar inte!

Polisbilen säger åt Dockan att fråga Sprattelgubben, för han vet 
mycket och kan nog hjälpa till. Sprattelgubben kommer skuttande och 
frågar vad som står på.

– Å snälla Sprattelgubben, kan du hjälpa mig att väcka Nallen? frågar 
Dockan. Han bara sover och sover.

– Men Dockan, svarar Sprattelgubben, du vet väl att alla vi leksaker 



som kan röra oss har batterier. När batteriet är slut så kan vi inte röra 
oss längre. Titta nu på min rygg, fortsätter han och vänder sig om, 
öppna den lilla luckan på min rygg så får du se mitt batteri.

– Ja, nu ser jag, säger Dockan. Det finns två små batterier där inne.

– Japp! Nu tittar vi på Nallens rygg, säger Sprattelgubben. De vänder 
på Nallen och där ser Dockan en lucka. Innanför luckan finns två  
blå batterier.

– Men Nallens batterier är inte likadana som dina, Sprattelgubben. 
Finns det olika batterier? undrar Dockan.

– Just det, det finns många olika batterier. Och för att Nallen ska  
bli vanlig och kunna röra sig så behöver han nya batterier, säger  
Sprattelgubben och gör ett litet hopp i luften. 

Plötsligt hörs ett rosslande från Nallen och han piper fram med svag 
röst: 

– Batterier… behöver batterier… Hjälp!
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Uppdrag 1.

Till pedagogen:
Ta gärna fram en handdocka som kan prata med barnen. Fråga 
barnen vad de vet om batterier. Var finns de? Hur ser de ut? Vad gör 
ni av era batterier hemma? Gör en tankekarta tillsammans och skriv 
ner barnens kunskaper om batterier. Be barnen titta efter i hemmet, 
i barnets rum, var det finns batterier och de kan rita av dem eller ta 
ett kort på dem och ta med till förskolan. Kanske finns det batterier i 
barnens leksaker?

Till barnen:
Vet ni vad? Dockan undrar om ni kan hjälpa henne med en sak. Vill 
ni höra vad dockan vill ha hjälp med? Jo, så här säger Dockan till er: 

Har ni några leksaker hemma som har batterier i sig? När ni kommer 
hem, så titta om ni har leksaker i ert rum som det finns batterier i. Ni 
kanske kan rita av leksaken och batterierna och ta med teckningen 
till förskolan, så kan ni och era förskolepedagoger prata om dem 
imorgon? Ni kanske kan sätta upp era batteriteckningar på väggen 
på förskolan och jämföra dem. Hittade ni olika eller likadana batterier 
hemma? Vilken färg era batterier har? Sprattelgubben hade två 
långsmala batterier, hur ser era batterier ut? 

Nu fortsätter sagan … 

Fakta om olika  
batterityper

Batterier kan delas in i 
engångsbatterier och sådana 
som kan laddas upp. Batte
rier som är farliga för miljön 
finns i båda dessa grupper. 
Cirka 10 procent av de 
batterier som säljs är farliga 
för miljön. Det betyder att det 
finns kvicksilver, kadmium 
eller bly i dem.

• Kvicksilver finns ofta i 
knappcellsbatterier. De kan 
finnas i exempelvis klockor, 
hörapparater, leksaker och 
miniräknare.

• Kadmium finns främst 
i återuppladdningsbara 
batterier. De kan finnas i 
exempelvis elektriska tand
borstar, borrmaskiner och 
rakapparater. Mindre batterier 
som innehåller kadmium är 
förbjudna, men vissa undan
tag från förbudet finns.

• Den största mängden 
blybatterier är i form av 
bilbatterier.

De batterier som är bättre 
för miljön är de som är 
återuppladdningsbara samt 
alkaliska- och brunstens-
batterier.
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Kapitel 2
– Vad ska vi göra? Var hittar vi batterier så att Nallen kan röra sig igen? 
frågar Dockan oroligt. Sprattelgubben öppnar den lilla luckan på Nal
lens rygg och tar försiktigt ut de två batterierna som finns därinnanför. 

– Först måste vi lägga Nallens gamla batterier i en batterilåda. Jag 
har sett att människorna lägger sina gamla batterier i en batterilåda i 
källaren, så vi går dit, säger Sprattelgubben. 

De trevar sig fram längs den mörka hallen, Dockan, Sprattelgubben 
och Polisbilen. 

– Det är mörkt här. Är du säker på att du hittar till källaren? frågar 
Polisbilen. 

Sprattelgubben nickar:  
– Jo, jag har varit här förut.

De kommer till en dörr som är lite öppen och ser trappan som leder 
ner till källaren. 



– Kom, här är det! ropar Sprattelgubben. 

De går försiktigt ner för trappan men det är ännu mörkare där nere i 
källaren. Plötsligt kommer Dockan på att hon har en ficklampa i sin 
ficka, den lyste hon och Nallen med igår natt. Hon tar fram ficklam
pan och lyser framför dem. Dockan tittar på sin ficklampa och undrar 
om det finns batterier i den också. Då hör de plötsligt ett konstigt ljud. 

Sprattelgubben blir så överraskad att han tappar de två batterierna 
och de rullar ner för trappan. Alla stannar till och lyssnar.

– Vad är det? viskar Polisbilen skrämt och gömmer sig bakom  
Dockan. Dockan lyser med ficklampan och där i hörnet ser hon  
något som rör sig.

En vit skepnad rör sig i hörnet av rummet och två ögon stirrar  
tillbaka på dem. 

– Vad gör ni i min källare? hojtar leksaksspöket och rör sig svävande  
mot dem.

– Hej Spöket, jaså, det är här du bor, säger Dockan.  
Vet du var vi kan lägga Nallens gamla använda batterier? 

– Tänk för det vet jag! Jag har sett människorna lägga sina tömda  
batterier i en låda. När den är full så tar människorna med sig lådan 
till en batteriholk vid affären eller återvinningsstationen och tömmer 
alla batterier i den, svarar Spöket. 

– Men varför måste människorna gå till affären och tömma lådans 
batterier i en batteriholk? frågar Dockan. 

– Därför att om vi samlar in gamla uttjänta batterier så kan det  
bli nya batterier och annat av de gamla. 

– Kan vi inte bara slänga batterierna i soppåsen? frågar Dockan.

– Nej, batterierna får inte läggas i soppåsen, svarar Spöket allvarligt. 
En del batterier innehåller också farliga tungmetaller som heter kvick
silver, kadmium och bly. Dessa ämnen kan göra människor, andra djur 

och natur sjuka. Våra sopor bränns och då kommer de farliga  
ämnena ut i luften och det vill vi inte. Men kom nu så ska jag visa  
er var batterilådan är! Ni är så duktiga som lägger de gamla  
batterierna där de hör hemma.

De går in i ett rum bredvid, och där finns en liten låda full av gamla 
batterier. 

– Nallens batterier får ju inte plats! utbrister Polisbilen.
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Uppdrag 2.
Till pedagogen:
Gör en batterilåda tillsammans med barnen. Be barnen ta med en 
glasslåda, glasburk med lock eller en kartong hemifrån. Klipp ett hål 
i locket så att de kan få in de uttjänta batterierna. Måla och dekorera 
batterilådorna med paljetter, knappar eller annat som ni har på 
förskolan. Måla ett batteri på locket, eller klipp ut en bild på ett batteri 
från en tidning och klistra fast den. Nu kan barnen ta med dessa 
hem för att samla gamla batterier i. Men påminn föräldrar/vårdnads
havare om att de måste tömma batterierna i den stora batteriholken 
vid affären eller återvinningsstationen ofta. Det är inte bra att förvara 
förbrukade batterier länge, eftersom de kan börja läcka och det 
finns även en brandrisk. Ta gärna fram er handdocka igen när ni ska 
diskutera med barnen.

Till barnen:
Dockan frågar barnen: Hur gör ni med era gamla batterier hemma 
hos er? Har ni en batterilåda hemma hos er? Eller lägger ni kanske 
era batterier i en låda i ett källsorteringsrum? Ni kanske vill göra en 
batteriåtervinningslåda på förskolan och ta hem, som ni i er familj 
kan samla gamla batterier i? Kanske ni vill berätta för era föräldrar/
vårdnadshavare vad de ska göra med de gamla batterierna? Men 
glöm inte att gå till den stora batteriholken vid affären eller återvin-
ningsstationen och töm alla era gamla batterier i den. 

Nu fortsätter sagan … 
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Kapitel 3
– Batterilådan är full, konstaterar Sprattelgubben, då måste vi gå till 
affären och tömma den. Då kan vi samtidigt köpa nya batterier till 
Nallen.

Med förenade krafter lyfter de batterilådan och stapplar mot källarens 
ytterdörr. Leksaksspöket flyger upp till dörrhandtaget och öppnar 
dörren och de kommer ut i den kyliga kvällsluften. Ute är det mörkt så 
när som en och annan gatlampa som lyser upp trottoaren som de går 
på. Det lyser från en del fönster i husen som de går förbi.

– Är det långt till affären? frågar Dockan.

– Nej det är bara en liten bit att gå, svarar Sprattelgubben. Polisbilen 
kör lite före och lyser upp trottoaren med sina billyktor. 

Då får de syn på en stor hund som kommer springande mot dem. 
Hunden skäller och hoppar. Polisbilen tycker att den verkar jättefarlig 
och hunden stannar ett stycke framför dem. 



– Hej, jag heter Nisse och är en snöhund, vart är ni på väg? frågar 
hunden.

– Vi ska till affären och tömma gamla batterier i en batteriholk,  
svarar Spöket. Du är ju alldeles vit, är det därför som du  
är en snöhund? 

– Det var en liten flicka som kallade mig för snöhund just för att  
jag är vit, och det gillade jag. Så nu berättar jag för alla att jag är  
en snöhund. Jag kan följa med er till affären. Era batterier ser tunga 
ut, vill ni att jag ska bära dem? Jag är jättestark, säger snöhunden 
Nisse och visar sina muskler. 

– Det får du gärna, svarar Dockan, det är verkligen tungt!

Snöhunden tar försiktigt batterilådans handtag i munnen och säger 
till Dockan, Polisbilen och Sprattelgubben att de får sätta sig på hans 
rygg. 

– Spöket, du får flyga framför och visa vägen, mumlar Snöhunden med 
handtaget till batterilådan i munnen.

Hunden börjar springa efter leksaksspöket och Dockan, Sprattel
gubben och Polisbilen håller krampaktigt sig fast i snöhunden Nisse  
päls för att inte trilla av.

 – Inte så fort, Spöket, skäller snöhunden Nisse, jag hinner inte med 
dig! Oops, nu ramlar Polisbilen av och med en duns landar den på  
trottoaren. 

– Aj min rumpa, klagar Polisbilen, och 
rullar långsamt upp på  
snöhundens rygg igen.

Äntligen kommer de fram till affären 
och de ser den röda batteriholken  
på långt håll. Det lyser i affären för  
den har kvällsöppet. Tillsammans  
tömmer de alla de gamla batterierna  

i batteriholken och efteråt sätter de sig pustande ner på gräsmattan. 

– Puh, det var jobbigt, pustar Dockan. Men hur ska vi få tag  
i nya batterier till Nallen? 

– Jag går in i affären och köper nya, jag har lite pengar, svarar  
Sprattelgubben. Sagt och gjort så skyndar han in i affären  
och kommer ut med nya, fina batterier. 

– Nu springer vi hem och ger dessa till Nallen så han kan gå och  
prata igen, säger Sprattelgubben glatt och hoppar upp och ner  
för att skynda på de andra.

De springer längs trottoaren och när de kommer fram till dörren så 
säger de farväl till Snöhunden Nisse, som ska gå hem till sin husse  
och matte. När de kommer in hittar de Nallen liggande på golvet  
och Dockan springer fram till honom och sätter in batterierna i  
luckan och stänger den. De tittar på Nallen och väntar. Plötsligt  
börjar Nallen röra på sig, han sträcker på sig och hoppar upp.

 – Oj vad jag har sovit länge, utbrister han och ser yrvaken ut.  
Alla leksakerna börjar skratta och dansa av glädje. 

– Hurra Nallen, du har kommit tillbaka till oss, ropar Dockan,  
nu ska vi ha fest!
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Uppdrag 3.
Till pedagogen:
Samla ihop några gamla batterier och lägg dem i er batterilåda, så 
ni har några gamla batterier med er när ni ska gå till återvinnings
stationen och batteriholken. Gå runt med barnen och leta efter andra 
batterier som inte fungerar längre. Berätta för barnen var er batteri
holk finns och ta en promenad med barnen och töm era batterier där. 
Berätta att det blir nya batterier av de gamla uttjänta batterierna. Om 
ni har en handdocka, ta med den och låt dockan prata med barnen 
om batterierna. 

På en samling kan ni sedan repetera och se vad barnen minns från 
batterisagan. Berätta för barnen att det inte är så bra att ha batterier
na liggande för länge hemma. De gamla batterierna behövs för att 
tillverka nya batterier och andra saker.

Till barnen: 
Dockan vänder sig till barnen och frågar om det inte är dags att gå 
till återvinningsstationen eller till affären och tömma förskolans bat
terier i ert områdes batteriholk. Ha inte batterierna liggande i hemma 
alltför länge, för det behöver bli nya batterier av dem. Samla nu ihop 
alla era gamla batterier och ta med era förskolepedagoger och leta 
rätt på just ert ställe där ni kan lägga era gamla batterier.  
De inlämnade batterierna blir till nya, fina batterier, det är väl bra?
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Sagan ”Varför vaknar inte Nallen? kan  
kopplas till följande mål ur förskolans  
läroplan 

Lpfö 98: ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårds-
frågor. Ett förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla för-
skolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar 
sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin 
dalaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen  
att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar  
till en bättre miljö både i nutid och i framtid.”

2.1 Normer och värden: Förskolan ska sträva efter att varje barn …
• utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
• utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin miljö

2.2 Utveckling och lärande: Förskolan ska sträva efter att varje barn …
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och  

upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
• utvecklar sitt intresse för bilder, texter och olika medier samt sin  

förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
• Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla  

upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek,  
bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

• utvecklar intresse för naturens kretslopp och för hur människor,  
natur och samhälle påverkar varandra 

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,  
liksom sitt kunnande om växter och djur samt enkla kemiska processer  
och fysikaliska problem

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera och  
ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska  
hur enkel teknik fungerar

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konsumera med  
hjälp av olika tekniker, material och redskap

2.3 Barns inflytande: Förskolan ska sträva att varje barn …
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar  

och för förskolans miljö

Tips på  
webb sidor:
• Elkretsen  

här finns en pedagogisk film  
om batterier 
www.elkretsen.se/atervinnings
systemet/

• Batteriåtervinningen  
www.batteriatervinningen.se

• Sopor.nu  
www.sopor.nu/Ensopasvaeg/ 
Elavfall/Batterier



På Batteriskolan.se hittar du  
pedagogiska material och  
ett roligt dataspel. 

Var hittar du batterier i ditt hem och i förskolan?
Varför är det så viktigt att lämna batterier till återvinning?
Varför är vissa batterier större miljöbovar än andra?

Batteriskolan vill inspirera till ett lustfyllt lärande om
batterier, återvinning och miljöfrågor. På webbplatsen hittar 
du engagerande pedagogiska material med uppdrag och 
aktiviteter till barn i förskolan samt till elever i åk F–3 och 4–6. 
Här finns också ett roligt dataspel där eleverna får svara på 
kluriga frågor. Materialet går att använda till enskilda lektioner 
eller under en längre tid och möjliggör ämnesövergripande 
arbete på ett spännande sätt.

Batteriskolan och Batterijakten
arrangeras av stiftelsen Håll sverige rent i samarbete med 

Batterijakt för alla fjärdeklasser
Batterijakten går ut på att elever i årskurs fyra ska samla 
så många använda batterier som möjligt och se till att de 
återvinns istället för att hamna i soppåsen eller ännu värre 
i naturen. Tävlingen ger eleverna möjlighet att göra något 
konkret för miljön, samtidigt som de har roligt ihop. Genom   
 att följa batteriets resa från insamling till återvinning  
 synliggörs kretsloppet. Vi hoppas att tävlingen   
      bidrar till ett ökat engagemang för miljön – ett   
   engagemang eleverna tar med sig genom livet.    
   Läs mer på Batterijakten.se 


