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BIO-GUIDE 
TIL DIN FAMILIE
Hver dag laver vi masser af affald! Affaldet smider vi ofte i en skraldespand, hvor 
alle mulige typer affald er blandet.

Men faktisk kan man genanvende affaldet – hvis altså bare vi sorterer det på den 
rigtige måde …

I dette hæfte findes sjove opgaver, hvor du og dine klassekammerater skal udfor-
ske bioaffald og blive eksperter i bioaffald. Sammen skal I lære jeres familie, 
hvordan I derhjemme kan sortere bioaffaldet fra alt det andet affald.

Når I er færdige med forløbet, vil I kunne:

• Forklare, hvad bioaffald er.
• Beskrive, hvordan bioaffald bliver genanvendt.
• Vurdere om noget affald skal sorteres som bioaffald, eller om det ikke skal.
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LÆR OM BIOAFFALD

Nu skal I blive kloge på, hvad 
bioaffald er, og hvordan det 
kan blive til biogas og gødning.

På de næste sider er nogle 
arbejdsark til nogle af de akti-
viteter, I kan lave for at forstå 
bioaffald bedre. Jeres lærer 
bestemmer hvilke aktiviteter, 
I skal lave.

På side 11, 12 og 13 kan I få lidt 
baggrundsviden, om hvordan 
bioaffald bliver til biogas og 
om sorteringen i Københavns 
Kommune.
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 #1
Eksempler på bioaffald
  

                                   Udfyld med ord eller tegninger:

Hvad er bioaffald? Hvad er ikke bioaffald?
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ORGANISK

UORGANISK
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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Hvilket affald er bioaffald?

bananskræl

blyantspids

cigaretskod
yoghurtbæger

tøjklemmer

træklodser

sølvpapir

kødben

kylling

peberfrugt

plaster

saks

glasskår

ur

æggeskaller råddent æble

tandbørste

toiletpapir
æbleskrog

Klip tegningerne ud og put bioaffaldet 
i bioaffaldsspanden på forrige side.
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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Hvilke ting kan blive til jord?
ORGANISK

UORGANISK

Kan blive til biogas Kan blive til jord

banan

appelsin

cigaret-skod

fisk

æbler

kylling

dåse

glasflaske

plastflaske

brød

nødder

Sæt kryds ud for det affald, som kan blive til biogas og det, som kan blive til jord.
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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Saml et bioaffaldskredsløb

Et æble vokser og ændrer sig med tiden. Hvordan ser 
æblets kredsløb ud?

Klip billederne ud og placer dem det rigtige sted 
mellem pilene i kredsløbet.

æbleskrog

æbletræ

kompost æble
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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Nedbrydning af madpakkerester

100 250 500 750 1000 2000 år

banan > 2-5 uger

cigaretskod > op til 5 år

tyggegummi > op til 5 år

metaldåse > op til 500 år

plastflaske > op til 1000 år

glasflaske > op til 1 mio. år

Mørke
Regnorm lever jo nede i jorden og bryder sig 
ikke om lys. Derfor skal du sætte dit regn-
ormeglas ned i en lukket papkasse eller i et 
mørkt rum og lade det stå der et par dage, så 
ormene opfører sig som de plejer. Du kan også 
tage et stykke sort karton og lave et rør, som 
kan sættes ned over glasset med nedbrydere, 
ligesom vi har gjort på billedet her.

I skal nu undersøge, hvor lang tid det tager for forskelligt 
bioaffald og andet affald at blive nedbrudt. I kan tage billeder 
af udviklingen og hænge dem op på væggen i klassen, så I kan 
følge med i forandringerne.

dag 1 dag 7
dag 14 dag 20

– bananen er 
væk!

Fra bananskræl til jord

Så lang tid tager det for naturen at nedbryde affald
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Interview med din familie

Nu skal I interviewe jeres familier om bioaffald.

Ved at interviewe kan I finde ud af, hvordan I bedst kan hjælpe 
jeres familier med at sortere bioaffaldet.

Derfor skal du nu forberede spørgsmål til et interview med 
din far eller mor eller en anden i din familie.

Hej derhjemme ...

Jeg skal stille jer nogle spørgsmål om bio-

affald, fordi vi laver en bioaffaldsguide til

vores familier i klassen. Vi skal lave en guide,

fordi alle voksne og børn i København skal til 

at sortere bioaffald i skolen og derhjemme fra

efteråret 2017. Alle klasser og alle hushold-

ninger får en spand eller kurv til bioaffaldet.

Bio-guide_ELEVBOG

14
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Interviewguide med dine 
spørgsmål

Opgaven: Lav 3-6 spørgsmål

Spørgsmålene kan du bruge til at undersøge, hvordan, I sorterer 
affald derhjemme nu, hvad din familie ved og ikke ved om bio-
affald, hvad de gerne vil vide om bioaffald, og hvad de har brug 
for at vide for at kunne begynde at sortere bioaffald.

For at lave en god guide til sortering af bioaffald vil vi gerne vide:

Spørgsmål til familien Svar
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Bio-guide til din familie

Jeres klasse skal sammen lave en bioaffaldsguide til jeres 
familier.

Hver gruppe får en opgave, som I skal løse. Når alle grupper 
har løst deres opgave, sætter jeres lærer det hele sammen til 
et fint hæfte til jeres familier.

Eksempel på sorteringsguide. Lavet af 2. V. 
Bavnehøj Skole.

HVORFOR ER DET VIGTIGT 
AT SORTERE BIOAFFALD FRA 
ANDET AFFALD?

• PRODUKT TIL
BIOAFFALDSGUIDEN: 
Find to-tre gode grunde – skriv
med ord eller tegn jeres to-tre
grunde.

• UNDERSØGELSE:
I kan evt se filmen ’Madaffald
– kend dit skrald’ på hjemmesi-
den: https://www.affald.dk/da/
film/madaffald-kend-dit-skrald.
html

Opgave E

Opgave G
HVORDAN BLIVER BIOAFFALD
TIL KOMPOST?

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN:
Lav en lille tegneserie, som 
viser, hvordan et stykke  
bioaffald bliver til kompost.

• UNDERSØGELSE:
Se evt. tilbage på aktiviteten 
”Nedbrydning af madpakkere-
ster”. (Aktivitet #8 i lærervej-
ledningen).

Opgave F
HVORDAN SER
BIOAFFALDSKREDSLØBET
UD I NATUREN?

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN:
Tegn et eksempel på en agurks 
eller en gulerods kredsløb. 

• UNDERSØGELSE:
I kan evt. se tilbage på eller lave 
aktiviteten ’Saml et bioaffalds-
kredsløb’ i elevbogen. 
(Aktivitet #7 i lærervejlednin-
gen).

Opgave H
HVAD KAN MAN GENANVENDE
BIOAFFALD TIL?

• PRODUKT TIL  
BIOAFFALDSGUIDEN:
Find to eksempler på genanven-
delse af bioaffald. Beskriv og 
tegn de to eksempler

• UNDERSØGELSE:
I kan evt. se filmen ’Madaffald 
– kend dit affald’ på hjemme-
siden www.affald.dk eller spørge 
jeres lærer om bioaffaldsfakta.

Bio-guide_Lærervejledning

Bilag
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Her kan du se et eksempel på en 
opgave til bioaffaldsguiden.
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Klassen laver
bioaffaldsguide til familien

https://www.affald.dk/da/film/madaffald-kend-dit-skrald.html


Kladde til bioaffaldsguiden
Brug kladdearket til at tegne skitser til jeres svar på opgaven 
til bioaffaldsguiden.

Lavet af

Dato

Bio-guide_ELEVBOG
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Bioaffald bliver til biogas

1 stk æble 

Æbleskroget smides 
i bioaffaldsspanden i 
klasselokalet 

Skraldebilen henter 
bioaffaldet 

Bioaffaldet køres til biogasanlægget 
hvor det nedbrydes og bliver til biogas 
og gødning

Illustrationen er inspireret af ”Skraldiaden”. Tusind tak.

Gødningen bliver spredt på 
markerne

Biogas kan blive til 
elektricitet og varmt 
vand der bliver brugt 
i boliger, skoler m.v.

Bilerne kan tanke 
biogas 

Boligerne kan få gas til op-
varmning og til madlavning
på gaskomfur

1

2

3

4

5
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Bioaffald i Københavns Kommune

BIOAFFALD

JA TAK til:

• EAT-boksen

• Madaffald

• Frugt og 
grøntsager

• Kød, pålæg og ben

• Æg og æggeskaller

• Brugt køkkenrulle 

• Bioposer 

NEJ TAK til:

• EAT-bestik

• EAT-suppebæger

• Madpakkepapir

• Plastfilm

• Sølvpapir

• Mælke- og

juicekartoner

(alt organisk affald)

EAT plakaten kender I ...
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Skolen

1. På skolen skal bioaffald i beholderen 
med dette piktogram.

2. I klasseværelserne skal bioaffald læg-
ges i disse spande. I spanden bruges 
bioposer, som EAT leverer. De kan 
kendes på de grønne mærker.

3. Bioposer med bioaffald skal på skoler-
ne puttes i denne type container med 
bioaffalds-piktogram på.
 

Hjemme

4. Hos familierne skal bioaffald i disse 
kurve, som alle husholdninger får i lø-
bet af efteråret 2017. Bioposer leveres 
samtidig. Bio poserne til hjemmene 
ligner skoleposerne, men er mindre.

5. Bioposer med bioaffald skal i fami-
liernes gård eller ved huset puttes i 
denne type container med brunt låg.

1

2

3

4 5

Beholderne til bioaffald
Sådan ser spandene til sortering af bioaffald ud i skolen 
og i hjemmet.
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Folder om sortering af bioaffald
(Til dem der bor i lejlighed)

Omslag

Vidste du, at 1 kilo kartoffelskræller eller 

andet bioaffald indeholder energi nok til 

33 timers lys?

Hulmønster i sider 

og låg sikrer optimal 

ventilation, så lugt-

gener reduceres.

Kurven leveres med 

praktisk kliklåg, der kan 

stå i tre positioner.

Dit bioaffald kan genbruges

Nu skal du i gang med at sortere bioaffald. 

Op mod 41 % af indholdet i din køkkenaffaldsspand er bioaffald. 

Når du sorterer dit bioaffald, bliver det kørt til et biogasanlæg,  

hvor det omdannes til biogas og gødning. 

Biogassen kan bruges til at lave elektricitet, varme og brændstof

til transport, mens gødningen, der indeholder vigtige næringsstoffer, 

spredes på landbrugsjorden. På den måde udnyttes ressourcerne  

i bioaffaldet bedst muligt. Til glæde for klimaet og miljøet. 

Startpakke til sortering

Vi leverer nye affaldsbeholdere til bioaffald i din gård. Samtidig får 

du denne lille, grønne køkkenkurv til den indendørs sortering og 100  

bioposer, som du skal bruge til bioaffaldet. Når du er ved at løbe tør 

for poser, kan du bestille nye på kk.dk/affald.

Tip
Undgå at fylde bioposen helt, og luk posen med en knude, inden 

du lægger den i affaldsbeholderen med det brune låg i gården/

skralderummet. Brug gerne to poser, hvis dit bioaffald er meget 

vådt og tungt. 

Sådan fungerer din nye køkkenkurv

Køkkenkurven er lavet af genbrugsplast og kan monteres på inder-

siden af en skabslåge eller stå i vasken eller på køkkenbordet, når 

du fx skræller grøntsager.

Indhold

TIL BEBOERE I ETAGEEJENDOMME

Nu kan du 
sortere dit
bioaffald

På kk.dk/affald kan du finde meget mere info om affald og sortering. K
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Ja tak
Alle ubrugelige madrester, 
både rå og tilberedte, fx:

• Frugt og grønt
• Gryn, korn, ris, pasta og brød
• Nødder og nøddeskaller
• Æg og æggeskaller
• Kaffegrums og kaffefiltre
• Teblade og teposer
• Kød, fisk, ben og knogler
• Pålæg
• Sovs og fedt

Brugt køkkenrulle og afskårne 
blomster må også gerne komme 
i beholderen til bioaffald.

Hvad må komme i beholderen 
til bioaffald?

21



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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