
Undersøg solcellers produktion - Til læreren 
 

 

 

 

Formål 
At eleverne 
undersøger hvilken 
betydning det har, 
at serie- eller 
parallelforbinde 
solceller.   

 

Tidsforbrug 
45-90 min 

 

Aktivitetstype 
Gruppe (2/3 elever) 

 

Materialer pr. gruppe 
Plade med 6 solceller 
Op til 12 kabler, gerne flere farver 
Volt- og amperemeter eller multimeter  
Kraftig lampe (f.eks. 400W arbejdslampe) 

 

Kort beskrivelse 
I denne undersøgelse skal eleverne arbejde med solceller, som enten bliver serie- eller 
parallelt forbundne. Det er en stor fordel, hvis eleverne har arbejdet med enkle elektriske 
kredsløb og har kendskab til serie- og parallelforbindelse. 
 
De vil gennem undersøgelsen se, at solcellerne kan opfattes som batterier. Idet - hvis 
solcellerne serieforbindes, da øges spændingsforskellen (Volt), mens strømstyrken 
(Ampere) forbliver konstant. Ved parallelforbindelse øges strømstyrken (Ampere), mens 
spændingsforskellen (Volt) forbliver konstant.  
De 6 solceller, der hver kan levere op til 2 V og 150 mA, kan sammen rent teoretisk 
maksimalt producere i serieforbindelse: 12 volt og 150 mA og i parallelforbindelse: 900 mA 
og 2 volt 
 

Vigtige pointer 

 Det er en fordel, at bruge den kunstig lyskilde, da solens lysintensitet ændrer sig. 
 Det er ikke muligt, at måle strømstyrken og spændingsforskellen samtidigt.  
 Anvend sorte/røde ledninger mellem plade og måleapparater, men andre farver ml. 

solcellerne – det letter arbejdet for eleverne.  
 Serieforbindelse dannes ved at forbinde plus fra den ene solcelle til minus ved den 

næste. Parallelforbindelse, dannes ved at forbinde plus fra den ene solcelle til plus 
ved den næste. Samt forbinde minus fra den ene solcelle til minus på den næste 

 

Videovejledning 
Er tiltænkt lærerbrug, men kan anvendes som et supplement til elevernes kopiark.  

 Hvilket udstyr kan anvendes: 
https://www.skoletube.dk/video/6119966/8793783326f379dc311de786c81f419d 

 Hvordan oprettes serieforbindelse mellem solcellerne: 
https://www.skoletube.dk/video/6119968/21cbf17e68d152f36602f52ea2d255b6 

 Hvordan oprettes parallelforbindelse mellem solcellerne: 
https://www.skoletube.dk/video/6119969/a80b71228ad485153bc5aa02f45552c9 

 

https://www.skoletube.dk/video/6119966/8793783326f379dc311de786c81f419d
https://www.skoletube.dk/video/6119968/21cbf17e68d152f36602f52ea2d255b6
https://www.skoletube.dk/video/6119969/a80b71228ad485153bc5aa02f45552c9


 
 

Billeder af udstyr og formål 
Billede Navn på udstyr Anvendelse 

 

Amperemeter Anvendes til at måle strømstyrken 
(Ampere) i kredsløbet.  

 

Voltmeter Anvendes til at måle 
spændingsforskellen (Volt) i 
kredsløbet 

 

Arbejdslampe Anvendes som lyskilde for, at give et 
konstant lys på solcellerne. 

 

Gule ledninger Disse gule ledninger anvendes til at 
skabe forbindelsen mellem solcellerne.  

 

Rød og sort ledning Den røde og den sorte ledning 
anvendes til at skabe forbindelse 
mellem enten amperemeter eller 
voltmeter og solcellepladen.  

 

Solcellepladen Pladen indeholder 6 solceller, som 
enten bliver serie- eller 
parallelforbudne. 

 
 
 

 

Forslag til udvidelse af undersøgelsen 
Herunder nogle forslag til, hvordan undersøgelsen kan udbygges.  

 Gentag undersøgelsen på forskellige tidspunkter af dagen. F.eks. om morgen, middag 
og seneftermiddag. 

 Gentag undersøgelsen ved forskellige årstider. 
 Ved at afprøve undersøgelsen med forskellige farver af lys 

 



 

Undersøg solcellers produktion - Til eleven 

 

Formål 
I skal undersøge hvilken 
betydning det har for 
spændingsforskellen og 
strømstyrken, at serie- eller 
parallelforbinde solcellerne.  

 

Materialer pr. gruppe 
Plade med 6 solceller 
Op til 12 kabler, gerne flere farver 
Volt- og amperemeter eller multimeter  
Kraftig lampe (f.eks. 400W 
arbejdslampe) 

 
 

 
 

 

Fremgangsmetode – Serieforbindelse 
 Få den kraftige lampe til at lyse, og få lyset til at ramme jævnt hen over alle pladens 

solceller. 
 Sæt dit voltmeter og amperemeter til at kunne måle jævnstrøm. 
 Forbind det røde kabel fra det røde stik på voltmeteret til det første røde stik på den 

første solcelle. 
 Forbind det sorte kabel fra det sorte stik på voltmeteret til det første sorte stik på den 

første solcelle. 
 Aflæs spændingsforskellen og skriv i skemaet herunder. 
 Erstat voltmeteret med amperemeteret. Amperemeteret skal forbindes på samme 

måde. 
 Aflæs strømstyrken, og skriv i skemaet herunder.  
 Flyt kablet som sidder i det første sorte stik ved den solcelle nr. 1, til det første røde 

stik på solcelle nr. 2. 
 Tag 1 nyt kabel. 
 Skab forbindelse med et kabel mellem det sorte stik på den første solcelle, til det 

første røde stik på solcelle nr. 2.  
 Aflæs strømstyrken, og skriv ned i skemaet. 

1 2 3 

4 5 6 



 Erstat amperemeteret med voltmeteret. Amperemeteret skal forbindes på samme 
måde. 

 Aflæs spændingsforskellen og skriv i skemaet herunder. 
 Flyt kablet som sidder i sorte stik ved solcelle nr. 2, til det første røde stik på solcelle 

nr. 3. 
 Tag 1 nyt kabel. 
 Skab forbindelse med et kabel mellem det sorte stik på den solcelle nr. 2, til det første 

røde stik på solcelle nr. 3. 
 Aflæs spændingsforskellen og skriv i skemaet herunder. 
 Erstat voltmeteret med amperemeteret. Amperemeteret skal forbindes på samme 

måde. 
 Aflæs strømstyrken, og skriv i skemaet herunder.  
 Ovenstående proces gentages indtil alle 6 solceller er blevet serieforbundne.  

 
 

Serieforbindelse 

Antal solceller Spændingsforskel (Volt) Strømstyrke (Ampere) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 
 
 

Fremgangsmetode – parallelforbindelse 
 Få den kraftige lampe til at lyse, og få lyset til at ramme jævnt hen over alle pladens 

solceller. 
 Sæt dit voltmeter og amperemeter til at kunne måle jævnstrøm. 
 Forbind det røde kabel fra det røde stik på voltmeteret til det første røde stik på 

solcelle nr. 1. 
 Forbind det sorte kabel fra det sorte stik på voltmeteret til det første sorte stik på 

solcelle nr. 1. 
 Aflæs spændingsforskellen og skriv i skemaet herunder. 
 Erstat voltmeteret med amperemeteret. Amperemeteret skal forbindes på samme 

måde. 
 Aflæs strømstyrken, og skriv i skemaet herunder.  
 Tag 2 nye kabeler. 
 Skab forbindelse med et kabel mellem det andet sorte stik på den solcelle nr. 1, til det 

første sorte stik på solcelle nr. 2.  
 Skab forbindelse med et kabel mellem det andet røde stik på den solcelle nr. 1, til det 

første røde stik på solcelle nr. 2. 



 Aflæs strømstyrken, og skriv ned i skemaet. 
 Erstat amperemeteret med voltmeteret. Amperemeteret skal forbindes på samme 

måde. 
 Aflæs spændingsforskellen og skriv i skemaet herunder. 
 Tag 2 nye kabeler. 
 Skab forbindelse med et kabel mellem det andet sorte stik på den solcelle nr. 2, til det 

første sorte stik på solcelle nr. 3.  
 Skab forbindelse med et kabel mellem det andet røde stik på den solcelle nr. 2, til det 

første røde stik på solcelle nr. 3. 
 Aflæs strømstyrken, og skriv ned i skemaet. 
 Erstat amperemeteret med voltmeteret. Amperemeteret skal forbindes på samme 

måde. 
 Aflæs spændingsforskellen og skriv i skemaet herunder. 
 Ovenstående proces gentages indtil alle 6 solceller er blevet parallelforbundne.  

 
 
 
 

Parallelforbindelse 

Antal solceller Spændingsforskel (Volt) Strømstyrke (Ampere) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
Ved hvilken forbindelsestype fik du den største spændingsforskel? 
 

 
 

 
 
Ved hvilken forbindelsestype fik du den største strømstyrke? 
 

 
 

 
 
Hvordan skal du forbinde solcellerne for at maksimalt få 2 volt? 
 

 
 

 



 
Hvor mange solceller og hvordan skal de forbindes for at få ca. 600 mA eller 0,06 A? 
 

 
 

 
 
Hvor mange solceller og hvordan skal de forbindes for, at få ca. 8V? 
 

 
 

 
 

Kan du løse denne opgave? 
Plejehjemmet i Karlshvile vil gerne være med på den grønne omstilling ved at opsætte 
solceller på taget. De har derfor spurgt elektrikeren Kaj Jensen om at stå for installationen af 
5 solceller på taget. Solcellerne skal minimum kunne levere en strømstyrke på 5 ampere for 
og en spændingsforskel på 230 V, for at alle apparaterne kan trækkes af solcellernes strøm. 
Kaj Jensen har fundet disse solceller hos sin forhandler: 

 230 V - 1 A                                    46 V - 0,5 A                              110 V - 2 A 
 

Hvilken solcelle vil du anbefale Kaj Jensen at vælge, og hvilken forbindelsestype vil du 
anbefale ham at bruge?  
 

 
 

 
 

Prøv også at se på denne hjemmeside: 
http://evishine.dk/sites/sonderborgkommune.dk/site/?idx=20  

http://evishine.dk/sites/sonderborgkommune.dk/site/?idx=20

