
  

Solceller och teknik 

- En radiostyrd bil som drivs av solceller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av: Isabell Norstedt och Ludvig Rhodin, Na3 
Den 31 mars 2014 
Handledare: Josefine Jöneteg och Pia Vendel 



  

 

Abstract 

Solar Cells and Solar Panels are a growing industry in the entire world. People use it to warm 

up their houses, their water and to produce electricity. The next step in the development is for 

example to drive cars with Solar Panels instead of gas and develop the system so that you can 

use the Solar Systems for poor people who then only need the sun to keep warm at night. We 

decided to try the car version out, in a smaller model, on an RC car and use information for as 

an example Hybrid-system which is a system that can be used in many ways. We tried with 

four different couplings in between our Solar Panels. In case that the sun was not strong 

enough we used LED-lights to get a stronger effect. On the try out we placed our Solar Panels 

in the assumed right angel to the sun. We made troubleshot at every attempt and at every 

coupling to find out if there was bad connection between the cords. In complement of the 

construction we took all information we could get about Solar Cells, Solar Panels, Hybrid-

system, the production of Solar Panels. We even talked to an expert of Solar Cells.  Our 

material consisted of a used RC car and four Solar Panels. We found information on the 

Internet and in books. The result was kind of disappointing, as none of the four couplings 

worked. In one of the connections we managed to move the wheels from left to right but not 

forward. We don’t know if it was due to low electrical current or to low voltages. But the 

information we found was quite interesting and instructive. Solar Cells are the new future and 

if we can find a way to save the energy from the sun we would save a lot of money and 

natural resources.   
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Sammanfattning 
 

I gymnasiearbetet som följer nedan kommer olika aspekter av, och möjligheter till, ett hållbart 

samhälle, där vi värnar om miljön och de resurser som finns, att presenteras och diskuteras. Vi 

har beslutat oss för att inrikta oss på solceller för att sedan, förhoppningsvis kunna applicera 

detta på ett eget bilbygge, där vi vill få en radiostyrd bil att drivas av solceller. I 

gymnasiearbetets första del kommer bakgrundsfakta och utvecklingsmöjligheter att 

presenteras, främst om solceller men även en mer generell del om hållbar utveckling. Sedan 

kommer de resultat som vi kommit fram till när vår praktiska del genomfördes, vid 

själva ”bilbygget”. Efter resultatredovisningen redogör vi för våra slutsatser och diskuterar 

arbetet. Vi avslutar med källhänvisningar och vår loggbok som bilaga. Syftet med arbetet är 

att få en ökad förståelse för vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och ta vara på 

naturresurser bättre. Eftersom solen än så länge används i begränsad utsträckning vill vi ta 

reda på mer om denna förnyelsebara energikälla.  

Syftet är även att bygga en radiostyrd bil som drivs av solceller, för att själva få applicera och 

utnyttja kunskap om solen som energikälla. Frågeställningar som vi arbetar emot under det 

här gymnasiearbetet är: Hur fungerar solceller? Vilka är fördelarna med solceller? Hade man 

kunnat utnyttja solceller mer än vad vi gör idag för att få en hållbar utveckling? Hur bygger 

man en radiostyrd bil som drivs av solceller? 

Som nämnts ovan är detta ett väldigt stort område och för att lyckas genomföra arbetet på ett 

bra sätt har vi gjort avgränsningar. En av avgränsningarna är att bygga en liten radiostyrd 

bilmodell. En annan begräsning är att beskriva valda delar av vad hållbar utveckling innebär 

eftersom området är så brett. Tanken är att vi ska skriva om solceller, och hur de kan bidra till 

en bättre miljö. Metoden för att lyckas med arbetet är att skaffa oss anvisningar och kunskap 

under arbetets gång, då vi inte har så mycket förkunskaper.  
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Bakgrundsfakta 

Solceller 

Förutsättningar för solcellsanvändning 
Den energi som träffar jorden under en timme motsvarar den energi alla på jorden förbrukar 

tillsammans under ett helt år
1
. Det vill säga att solens strålar har enorma energimängder som 

vi, om möjligt, borde ta vara på bättre. Idag finns det solceller som tar emot solens energi och 

leder den vidare in i hus och sedan används som ström. Tyvärr har man ännu inte kommit 

underfund med hur man ska kunna lagra solenergin på ett effektivt sätt. De som har 

solceller/paneler installerade på sina tak för att få el till sig själva säljer idag sin 

överskottsenergi till andra konsumenter. Man kan inte utnyttja sina solceller när det 

exempelvis ligger snö eller löv på dem som det under höst och vinter kan göra. Men det är det 

enda i underhållningssyfte som behöver göras, att man behöver se till så att det inte ligger 

saker på cellerna/panelerna. Dessutom strålar inte solen lika mycket på vintern vilket leder till 

att inte en lika stor energimängd kan genera el. På kallare breddgrader behövs ofta mer el på 

vintern, för att värma och lysa upp hemmen.  

För att kunna ha solceller på sitt tak med syftet att det ska kunna ge el till huset bör man ha en 

yta som är minst 10m
2
 och som har en bra vinkel i förhållande till solen. Man bör ha en god 

isolation i huset, så att värmen inte försvinner ut i intet. Solpanelen ska vara välplacerad, så 

att den befinner sig där största möjliga antal soltimmar finns. Lutningen ska för optimala 

placeringen vara 30-40 grader mot horisontlinjen. Om solpanelen är 14m
2
 blir den installerade 

effekten 2,2 kWp
2
. Den årliga elproduktionen förväntas bli 2090 kWh

3
 (beroende på eventuell 

skugga, takets lutning och riktning och bostadsort i Sverige). Om panelen däremot är 20m
2
 

(som Vattenfall har ett paket för) så förväntas effekten vara 3,2 kWp och elproduktionen 3040 

kWh enligt Vattenfalls hemsida.  

Solcellers miljöpåverkan 
Solenergi är förnyelsebart bränsle, vilket leder till att det inte är en påfrestning för miljön. 

Solenergin släpper inte ut någon koldioxid, eller andra avgaser, vilka för tillfället släpps ut i 

allt för stora mängder för att det ska kunna vara hållbart för framtiden. Därför vill regeringen 

gynna dem som driver sitt hus med hjälp av solenergi eller vindkraftverk, och om man gör det 

kan man som privatperson få 12 000 kr/år i bidrag. Sverige vill ta efter Tyskland som enligt 

                                                      
1
 Enligt Uppsala Universitet- kemiska sektionen. 

2
 Kwp= kilowattpeak mäter den effekten som en solcell maximalt kan producera i ett visst förhållande. 

3
 kWh= energienhet som den energimängd som effekten en watt utvecklar under tiden 1h (60minuter).  
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allmänt vetande är det ledande landet inom utnyttjande/tillvaratagande av solenergi. Men även 

Japan, USA, Spanien och Italien är långt komna i användningen av solenergi. Tyskland och 

Sverige har samma förutsättningar med soltimmar, vilket betyder att även svenskarna kan 

driva sina egna hus med hjälp av solceller. På den tyska marknaden kostar 1 kWh 

(kilowattimme) strax under två kronor med solpaneler men marknadspriset på el idag ligger 

på cirka en halv krona per kWh.  

Utveckling av solceller 
Utvecklingen av solceller (eller ljusceller som är en mer korrekt benämning, eftersom de 

verkar när ljuset når dem) går framåt och det har lett till att det idag finns tre olika typer av 

solceller. Utvecklingsarbetet har inneburit att man har börjat finna lösningar på hur man ska 

kunna lagra energin. Det finns 1:a generationens, 2:a generationens och 3:e generationens 

solceller. 1:a generationen är kiselsolceller, vilka endast kan utnyttja soltimmarna och inte av 

ljustimmarna, vilket däremot de andra två generationerna kan. Det är anledningen till att 1:a 

generationens solceller knappast används längre. 2:a generationens solceller är uppbyggda av 

tunnfilm och 3:e generationens solceller är byggda med hjälp av nanoteknik. Det är väldigt 

effektivt att de nya solcellerna kan utnyttja ljustimmarna och inte bara soltimmarna, eftersom 

de är så många fler. Till exempel är det nästan dubbelt så många ljustimmar som soltimmar i 

Stockholm under våren. Den 3:e generationens solceller är konstruerade med hjälp av 

nanoteknik. De består av infärgad titanoxid vilket omvandlar solljuset, på ett vis som liknar de 

gröna växternas fotosyntes. Det är så kallade grätzelceller som används, där färg fångar upp 

ljuset (grön precis som växternas) och solcellerna är ”våta” med elektiskt ledande vätska 

mellan två glasskivor för att på så sätt omvandla ljuset till el. Solenergin fångas alltså upp av 

ett färgämne och en laddningstransport sker, hos växterna genom ett proteinmembran och i 

den kemiska framställningen genom ett titandioxidmembran. Grätzelcellen (nanocellen) 

består av nanopartiklar av titandioxid som doppas i ett annat färgämne vilket leder till att 

solenergin kan fångas upp. Färgämnets elektroner får enormt mycket energi när de träffas av 

solens fotoner vilket gör så att de ”hoppar ut ur” molekylen och skapar ström mellan två 

elektroder (elektriskt ledande föremål i kontakt med en elektrolyt). En elektrolyt 

(ämne/blandning som innehåller fritt rörliga joner som gör att ämnet blir elektriskt ledande) 

finns mellan elektroderna och transporterar nya elektroner till färgämnet så att det kan 

fortsätta frambringa ström.  
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Förenklad bild av uppbyggnaden där framkontakten är grätzelceller och transporten av 

laddningar sker med hjälp av titandioxidmembran.   

Bild hämtad från hemsidan http://home.swipnet.se/~w-74877/solceller/solceller.htm 

Det finns studier som undersöker om man kan lagra energin i en konstgjord molekyl, idag 

kallad diruteniumfulvalen. Det fungerar genom att molekylen utsätts för solljus och då ändras 

den kemiska strukturen och intar högre energiform. När man sedan använder en katalysator 

återtar den konstgjorda molekylen sitt ursprungstillstånd. När den går från en högre 

energiform till en lägre frigörs energi i form av värme. Värmen är bunden i molekylen vilket 

leder till att energi kan transporteras och lagras under en längre period utan förluster av 

energi. Diruteniumfulvalen molekylen kan återanvändas. Den här energilagringen består av 

tre delar, 1) en solfångare, 2) en katalytisk reaktor och 3) en växelvärmare. Dessa tre delar 

förbinds med hjälp av vätskesystem. Forskarna arbetar med att utveckla systemet så att 

framställningen blir billigare och systemet ekonomiskt lönsamt så att det ska kunna komma i 

bruk och löna sig. 

Bild hämtad från hemsidan 

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3586965.ece?service=mobile

&content=main  

Strukturformler för diruteniumfulvalen. 

Molekylen längst till vänster har 

lågenergiform, molekylen i mitten befinner 

sig i ett mellanläge och molekylen längst till 

höger i högenergiform.  

 

http://home.swipnet.se/~w-74877/solceller/solceller.htm
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3586965.ece?service=mobile&content=main
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3586965.ece?service=mobile&content=main
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Kiselsolceller och tunnfilmssolceller 
Kiselsolcellen är en tunn skiva bestående av halvledarmaterialet

4 
kisel. Kisel har atomnummer 

14 och därmed 14 elektroner. Tio av de 14 elektronerna är hårt bundna till kärnan och därför 

inte av intresse för solceller, utan man fokuserar på de fyra yttersta elektronerna, de så kallade 

valenselektronerna. Fast kisel som används vid tillverkningen av solceller framställs genom 

att det extraheras ur sand, smälts, för att sedan långsamt kylas ner. När man fryser kisel så 

arbetar de fyra valenselektronerna hårt för att binda sig i ett speciellt mönster. Mönstret ser ut 

så att varje kiselatom binder till fyra andra kiselatomer. Genom att dela valenselektroner med 

varandra får de ”fullt yttersta skal”
5
 och blir stabila. När kisel stabiliserat sig leder det 

elektricitet dåligt eftersom elektronerna får svårt att flöda. För att kisel ska leda elektriciteten 

som man önskar vid solcellsanvändning, behöver mönstret brytas upp igen, vilket är det som 

sker när en energirik foton från solljuset träffar solcellsytan. Elektronerna bryts upp från 

mönstret och bidrar till flödet av elektroner. Det är väldigt enkelt för en elektron som ligger 

intill det brutna elektronparet att hoppa till det och fylla skalet. Förklarningen till att man 

säger att de brutna elektronparen, alltså en elektron i det yttersta skalet hos kiselatomen, 

flyttas runt i halvledaren är att elektronen som byter plats lämnar ett nytt brutet elektronpar 

efter sig. De brutna elektronparen kallas för ”hål” och när en foton kommer in i halvledaren 

och bryter upp elektronparen, absorberar samtidigt elektronen fotonenergin. Den levererar 

sedan elektricitet. Ett så kallat elektron-hålpar har bildats. För att de fria elektronerna, (som ej 

är bundna) med mycket energi ska röra sig åt samma håll, och att hålen som bildas ska röra 

sig i motsatt riktning, krävs det så kallade pn-övergångar. De frigjorda elektronerna strävar 

mot att strömma i den n-ledande sidan av solcellen. De brutna bindningarna, de brutna 

elektronparen eller hålen som de också kallas strömmar lättast på den p-ledande sidan. Detta 

leder till att en riktad ström av elektroner som är fria från bindningar genom solljuset går från 

den p-ledande sidan till den n-ledande och att hålen rör sig åt motsatt riktning. Den fria 

elektronen kommer, när de strömmar mot den n-ledande sidan att stöta på ett hål och fästa sig 

där. Före den fäster sig hos den brutna bindningen deexciteras elektronen och energi sänds ut 

som elektricitet.  

 

 

  

                                                      
4
 Halvledare= ett grundämne som har egenskaper mellan metaller (som leder elektrisk ström) och isolatorer. 

5
 Alla atomer arbetar för att få sitt yttersta skal fullt, för att uppnå så kallad ädelgasstruktur och därmed stabilitet.  
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Bild tagen ur boken Solceller sid 24 av Green, Martin.  

Framsidan av solcellen är ett nät av tunna metallkontakter och baksidan består av ett 

metallskikt. Solcellen skyddas av ett härdat glas vilket leder till att de flesta som säljer dessa 

solceller garanterar en livstid på 25 år. Systemet går sönder om det överladdas eller helt 

urladdas och för att förhindra detta finns det så kallade regulatorer kopplade till solpanelerna.  

När solen står på uppstår det elektrisk spänning mellan fram och baksidans metallkontakter. 

Elektronerna går igenom en elektrisk apparat (ex. lampa, radio) och på så sätt drar man nytta 

av den producerade strömmen. Solcellsplattorna parallellkopplas av två skäl, 1)för att få 

utvinna mer ström och 2) om en solcell går sönder fortsätter de andra ändå att fungera då 

kretsen fortfarande är sluten. 30 % av den energi som solen tillför när den träffar solcellen blir 

till el, vilket betyder att energiförlusten är hela 70 %. Man vill ha en så kort väg som möjligt 

för elektronerna, så att endast små energiförluster uppstår. Jämför 300 m tjocklek som 

kiselsolcellerna är med tunnfilmssolceller som har en tjocklek på 3m
6
). På grund av 

tjockleken är kiselsolcellen inte ett lika effektivt ämne, eftersom mycket energiförluster sker 

under elektronernas förflyttning. Chalmers universitet i Göteborg arbetar dagligen med att få 

fram ett effektivare och billigare alternativ. Det man har kommit fram till är att 

tunnfilmssolceller är avsevärt mer effektiva och billigare då mindre massa krävs (priset beror 

även på vilka ämnen som ingår.) Tunnfilmssolceller består av en blandning av olika material 

som är uppbyggda i olika skikt. Tunnfilmen är uppbyggda av ämnena koppar (Cu), gallium 

                                                      
6
 Enligt solelprogrammet.se  
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(Ga), selen (Se) och i vissa fall indium (In) som appliceras på en glasyta som blir framsidan 

av solcellen som absorberar solljuset
7
.  

Solcellens historia 
Vägen har varit lång för att idag kunna använda sig av solceller. Både Isaac Newton och 

Albert Einstein har bidragit till möjliggörandet när de fann intresse i att studera ljus. Newton 

tänkte sig ljuset som en ström av små partiklar och Einstein bekräftade Newtons upptäckt men 

lade även till att ljus har både partikel och våg- egenskaper. Människans ögon kan inte 

uppfatta alla ljusfotoner som kommer ifrån solen utan endast de som ligger inom regnbågens 

färger, från rött till violettljus. Om en foton har högre energi (frekvens) än violettljus kallas 

det ultraviolett och har det lägre är rött kallas ljuset för infrarött ljus.  Efter Newton och 

Einstein har andra forskare tagit vid och med hjälp av varandras upptäckter möjliggjort att vi 

idag kan använda oss av solceller. Den första solcellen tillverkades på 1950-talet.
8
 Framtidens 

vision är att solceller ska användas världen över, men för att nå dit krävs än fler 

forskningstimmar. Framställningen behöver bli billigare om det ska löna sig, (sett till den 

ekonomiska faktorn,) att använda sig av solpaneler.  

När man köper solpaneler är det allmänt andra generationens solceller som man får. De 

fungerar som nämnt ovan som kiselsolceller men är effektivare. Allt fler företag satsar på att 

lansera solpaneler för att få en bättre miljö. Det är bra för kunderna då det blir konkurrens 

mellan företag och priserna pressas neråt, vilket leder till att fler kan ha råd att köpa dem. Ett 

exempel på ett nytt företag som har börjat sälja solpaneler är möbel-jätten IKEA. De har 

startat försäljningen i Storbritannien där de ska undersöka intresset för dem innan de ska 

lansera dem i fler länder. Det är inte bara privatpersoner som installerar solpaneler på taken 

utan även företag och statliga/kommunala organisationer har använt sig av solpaneler. 

Lagring av energi  
Man kan lagra energi i batterier, så kallade flödesbatterier. Flödesbatterier är laddningsbara, 

har lång livscykel, hög kapacitet, snabb responstid och har hög tolerans för över/under 

laddning. Det som är negativt (i vissa fall) med flödesbatterier är att de har låg energidensitet 

och därför lämpar sig för stationärt bruk.  

Som nämnts ovan kan man sälja den elektricitet som man tillverkat med hjälp av solpanelerna 

vidare. Den kan då användas på de platser där den behövs just för stunden. Det är betydligt 

                                                      
7
 Enligt energimyndigheten.se 

8
 Enligt tekniskamuseet.se  
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mer lönsamt att sälja överskottsenergin istället för att lagra den i batterier, då batterier för 

lagring av energin på detta vis är dyra. 

Niclas Gross-Martinsson 
För att få inblick i hur en person som arbetar med solpaneler varje dag ställer sig till solceller 

och dess framtid intervjuade vi Niclas Gross-Martinsson som arbetar på Rexel Energy 

Solution AB. Rexel Energy Solution är en återförsäljare av solpaneler. Deras solpaneler 

tillverkas i Kina, precis som de flesta andra företags solpaneler gör, enligt Niclas Gross-

Martinsson. Det finns ett stort problem i nuläget och det är att solpanelerna har 25 års 

garantitid. Men många, speciellt de mindre företagen går i konkurs under den tiden. Det finns 

omkring 700-800 tillverkare av solpaneler idag. Vissa företag är mer seriösa än andra när man 

ser till kvalité. Företaget Rexel Energy Solution säljer omkring 4000 solpaneler per vecka, i 

fem olika länder där verksamheten bedrivs. Standardinstallation av solceller kostar omkring 

30 000 kr, man kan dock söka bidrag från staten för att man gör en investering som gynnar 

miljön. Om man har haft en solcell i 25 år har man garanterat tjänat in installationskostnader, 

genom att man inte har behövt köpa el utan producerat den själv. År 1990 var elpriset hälften 

jämfört med vad det är idag, och då kan man ställa sig frågan: Vad ligger det på om 20 år? 

Om priset fortsätter att öka kommer en installation av solpaneler löna sig, eftersom man då 

inte är beroende av elpriset. En framtidsvision, vilket det läggs mycket tid på att utveckla, är 

att öka verkningsgraden och att göra solcellerna smidigare. Exempelvis ska man kunna klistra 

på dem direkt på taket vilket leder till en lättare installation. Då kan förhoppningsvis 

outbildade personer inom det området installera dem i tredje världen. Solpanelerna väger idag 

för mycket för att kunna installera dem på hus som inte är stadigt byggda. Verkningsgraden 

för dagens solpaneler, enligt Niclas Gross-Martinsson, ligger på 15-22%, vilket är lågt, men 

det är ändå klart lönsamt, eftersom solenergin annars hade flutit till intet. Man utvecklar hur 

man packar kiselpartiklarna, och den utvecklingen går snabbt framåt. Under endast några 

månader har Rexel Energy Solution AB ändrat sin standardmodell, som idag levererar mer 

energi jämfört med den tidigare modellen. I de delar av världen där det finns många 

ljustimmar och där solen är starkare genererar solpanelerna mer el, och många av länderna 

som har dessa förutsättningar är fattiga och landsbygderna är utan elektricitet. I Centralafrika 

har till exempel solpaneler dubbel verkningsgrad jämfört med i Sverige på grund av 

ljusstyrkan. Om man hade lyckats installera solpaneler på dessa platser hade de kunnat driva 

en lampa så människorna kan studera på kvällen, tillaga maten och pumpa upp rent vatten.  
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För att solceller ska kunna sitta på en bil eller andra fordon och på så sätt driva dem så är det 

på grund av elnäten en del som behöver utvecklas för att det ska kunna fungera. Elnätet 

behöver bli smartare. Till exempel, universitetet står för energi som har med datorn att göra 

som behövs till skolarbetet, så när man laddar den hemma går elen på deras räkning. Bilens 

uppladdning står på en annan räkning och på så vis debiteras elen som förbrukas till rätt 

användare och system genom att systemet känner av vilken apparat som förbrukar elektricitet. 

Närmre till hands ligger laddningsstationer, istället för panelerna direkt på fordonet och det 

sättet att driva bilar på tror Gross-Martinsson kommer slå igenom snarast.  

Hållbar utveckling 
Begreppet ”Hållbar utveckling” presenterades för första gången år 1987 i den så kallade 

Brundtlandrapporten. FN (Förenta Nationerna) var de som tog upp ämnet om utveckling av 

miljö i rapporten. FN arbetar ständigt med hållbar utveckling, där bland annat Agenda21 är ett 

projekt. Projektet antogs av 180 stater år 1992 under Riokonfernensen.
9
 Agenda 21 beskriver 

hur miljön ska förbättras och utvecklas under 2000-talet, både sett till ekologin men också de 

sociala inverkningarna.  Hållbar utveckling innebär att man klarar av dagens samhälle och de 

som lever idag utan att det ska leda till någon skada eller några negativa konsekvenser för de 

som ska leva på jorden efter oss. Uttrycket hållbar utveckling kan innebära så många olika 

saker, om det sociala, det ekonomiska och ekologiska i dagens samhälle, som alla tre ska 

bygga på demokrati.  Om hållbar utvecklingen ska bli så bra som möjligt och utvecklingen på 

jorden ska gå framåt behöver alla hjälpa till. Det handlar om ett gemensamt ansvar. Det ska 

inte finnas skillnader mellan män och kvinnor, folkgrupper eller länder. Skolor runt om i 

Sverige undervisar i hållbar utveckling, vad det innebär, vad man som individ kan göra och 

vad det finns för mål och syfte med att agera på olika vis. Man vill att den nya kunskapen som 

de unga får genom utbildningen ska leda till en förändring i beteendet. För att uppmuntra 

sådant arbete delar skolverket ut utmärkelser till skolor som satsar på och genomför projekt 

med hållbar utveckling på bästa sätt. Det finns två olika sätt som används i Sverige idag, när 

man utbildar i hållbar utveckling och det är faktabaserad miljöundervisning och normerande 

miljöundervisning. I faktabaserad miljöundervisning går man igenom att miljöproblem är 

vetenskapliga och teknologiska problem, undervisningen visar fakta och modeller. Målet med 

den undervisningen är att när barnen sedan blir vuxna och ska ta ställning till olika saker är 

välinformerade. De kan även påverka sina föräldrar som unga vilket leder till att landet får 

medborgare med kunskap inom ämnet. Normerande miljöundervisning tar upp att 
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miljöproblemen bygger på livsstilsproblem. För att komma tillrätta med miljön måste vi ändra 

på den livsstil som råder i vårt samhälle idag. Man vill att folk ska börja intressera sig för 

miljöfrågor och stödja de miljövänliga värderingar och normer som på så sätt byggs upp i 

samhället.   

System för avlägsna områden 
Det finns miljoner av människor som bor på landsbygden (i tillexempel Australien, 

Indonesien och Mexiko) där solceller är ett bättre alternativ för att generera elektricitet om 

man jämför med att dra kablar så långa sträckor som det handlar om i dessa områden. 

Systemet består ofta, i sådana småbyar av en centralsolcellsgenerator, ett batterilager, en 

växelriktare (som ändrar strömmen från likström till växelström) och ett 

elektricitetsdistributionsnät (transporterar elektriciteten ut till husen i byn). Systemen kan ha 

upptill 20kW som belastning. Problemet som råder är att de själva måste finanserna och 

underhålla systemet. Underhållet är fullt möjlig för många av byarna men de får inte lån till 

investeringen av solpanelerna, vilket leder till att det blir en omöjlighet för dem att investera. 

De har inte så mycket pengar att de kan lägga hela summan på en gång. 

Tillgången till rent vatten är ett problem som behöver en lösning snarast, och man kan med 

solceller lagra vatten istället för elektricitet. Systemet är då uppbyggt på likande sätt som 

visas på bilden nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

Bild tagen ur boken Solceller sid 92 av Green, Martin. 
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Det enklaste systemet som finns idag för användning i avlägsna områden fungerar genom att 

solcellspanelen kopplas till ett batteri med en säkring för att undvika kortslutning. Därefter 

kan man ansluta all slags elektrisk utrustning till batteriet som kan drivas av solcellen utan att 

batteriet urladdas. Solcellspaneler producerar likström (DC), precis som batterier från bilar, 

transistorradioapparater och andra ”mindre” konsumentprodukter. Dock så drivs de flesta 

hushållsutrustningar (till exempel vitvaror och tv-apparater) idag av växelström (AC). 

Växelström distribueras då genom elnätet, men det finns även speciella leverantörer säljer 

utrustningar med likström. Med hjälp av batteriet håller strömmen sig stadig och 

solcellspanelen laddar ständigt upp batteriet vid solsken. Vid till exempel pumpning av vatten 

behövs inget batteri då man kan lagra det uppumpade vattnet, som pumpas vid starkt solsken. 

Det finns ett flertal nackdelar med detta system, som trots allt är väldigt enkelt att bygga. 

Systemet bör inte användas för kortvarig användning eller utan övervakning. I väldigt soligt 

väder kan solpanelen ge för mycket ström till batteriet, så pass mycket ström att syra-vatten 

blandningen löses upp i väte och syre, syrehalten sjunker och batteriet förstörs tillslut. 

Vätgasen är explosiv och därför en stor fara. Det finns moduler som är självreglerande som 

har mindre solceller för att minska risken för överladdning av batteriet. För att reglera 

laddningen kan man sätta in en så kallad laddningsregulator. Den motverkar både över- och 

urladdning genom att kunna slå av belastningen på batteriet, alltså stänga av tv:n om det är 

den man använder. Ett alternativ är att ha ett alarm som går igång likt 

motoröverhettningslarmet i en bil. Man kan fortsätta köra eller titta på tv, men motorn 

kommer att skära sig och batteriet kommer att laddas ur. Man kan förbättra systemet genom 

att lägga till en så kallad växelriktare. Växelriktaren omvandlar batteriets likström till 

växelström. Till systemet kan man lägga till en laddningskontroll och den fungerar genom att 

den kontrollerar hur mycket elektricitet man lagrar så batteriet inte överbelastas. Tillsammans 

med batterilager kan man ha elektricitet lagrad för upp emot 10 dagar. Det kan vara bra vid en 

regnperiod eller om man har problem med solpanelen, men vid större mängd elkraft kan det 

resultera i många batterier och då tillämpar sig hybridsystemet bättre. 

Hybridsystem 
Ordet hybrid betyder blandning och menas i detta fall en blandning mellan solenergi och 

bensin/diesel energi. Hybridsystemet fungerar så att istället för flera batterier, (som beskrevs 

ovan) använder man sig av en bensin- eller dieselgenerator. Generatorn kan när den startas, 

antingen ladda batterierna eller överta kraftförsörjningen. Duon solpanel/elgenerator kan 

användas i flera olika konfigurationer. I vissa system kan de vara helt oberoende av varandra 
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där varje enhet försörjer sin egen belastning och i vissa system är de högintegrerade. 

Hybridsystemet kan betraktas på två sätt, det första är där systemet är solcellsdrivet och att 

den diesel- eller bensindrivna generatorn ses som en ersättare till batterier då det är billigare 

med en generator. Generatorn är trots allt dyr i drift då bensin och diesel är dyrt. Dock kan 

man hålla priserna på ett minimum om generatorn bara behöver användas då och då. Det 

andra sättet att betrakta systemet är att solcellerna används som en backup 

till ”dieselsystemet”. Då hjälper solcellerna till att spara bränsle till generatorn. Detta 

användningssystem är väldigt användbart på ställen där det är svårt att transportera 

dieselbränsle, på exempelvis öar.  

Ingen kan göra allt- men alla kan göra något 
För att utvecklingen ska gå framåt är utbildning extremt viktigt. Kunskapen leder till vilja om 

att vårda miljön och tänka på sin nästa. Folk vill veta varför de ska ändra på sin livsstil, och 

inte bara få order om att göra det. Har de fått insikten i varför, kan de sedan målmedvetet 

arbeta sig framåt, och ha den uthållighet som krävs. Det finns fyra huvudpunkter som 

beskriver varför det är viktigt att vi vårdar miljön på vår jord, och de är: 

 -att inte stänga dörrarna för alla som kommer efter oss för utveckling, 

-att inte försämra deras livskvalitet,  

-att inte förstöra övriga organismers välbefinnande  

-att se till att olika arter och ekosystem överlever och mår bra, att de har en fin livskraft.  

Kina har väldigt många invånare, vilket betyder att de har stor inverkan på miljön. I Kina 

finns det stora klyftor i samhället, mellan rika och fattiga. De har inte demokrati (folkstyre), 

vilket betyder att folket inte röstar om vem som ska styra och därmed inte uttrycker sina 

åsikter i olika ställningstagande. Regeringen är medvetna om miljöproblemen och kommer 

mellan åren 2011-2016 arbeta hårt för att förbättra miljön
10

, för att undvika alla de 

föroreningar som idag finns i Kina. Om det ska ske en förändring för miljön, för att den inte 

ska ta skada av alla utsläpp, behöver vi alla hjälpas åt. Det är ganska lätt för ett rikt land, som 

till exempel Sverige att fokusera på miljöproblemen, men i till exempel Indien, där fattigdom 

råder och det viktigaste för vissa är överlevanden för dagen har de styrande makterna andra 

prioriteringar.  I Sverige bor det cirka 9,4 miljoner människor och i Indien 1,2 miljarder 

människor. Det betyder att de som bor i Indien har större inverkan men inte samma 

prioriteringar. Därför behöver de rika länderna hjälpa de fattiga för att sedan alla tillsammans 

ska kunna lösa miljöproblemen. Varje individ måste ta sitt ansvar och se att varje aktivt val 
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man gör leder till något bra för miljön. Man kan tillexempel inte ha sina elapparater på stand-

by utan stänga av dem ordentligt när de inte används. Cykla, promenera och åka kollektivt 

alternativ istället för att köra egen bil. Ta tåget istället för att flyga om det är möjligt, slösa 

mindre på vatten genom att exempel duscha en kortare tid och sortera sina sopor så de kan 

återvinnas. Det finns så många småsaker som är betydelsefulla för miljön men inte märks av i 

vår vardag, de är så lätta att ändra på, bara man är medveten om vad som kan göras.    

Man kan utnyttja solceller mer än vad vi gör idag för att få en hållbar utveckling, eftersom 

solceller är skonsamma mot miljön och kan tillföra de människor som inte har så mycket 

pengar nödvändiga saker för en levnadsstandard som alla människor förtjänar. Det som 

behöver utvecklas innan solceller kan slå igenom världen över, och ge de resultaten som vi 

önskar är att utvecklarna/tillverkarna måste hitta ett sätt att tillverka dem som är billigare än 

vad det är idag. När detta sker kommer allt fler i i-länderna välja solceller istället för till 

exempel fossila bränslen, eftersom det är skonsammare mot miljön. De som är fattiga i 

världen får en bättre chans till att ha råd med att investera i systemen.   

Kuriosa 
1) Om alla i Sverige skulle koka upp sitt vatten i en vattenkokare istället för på spisen 

under ett år skulle så mycket el sparas som används av 22 000 genomsnittsvillor i 

Sverige. 
11

 

2) 15 000 bensindrivna bilar släpper ut mycket koldioxid, precis så mycket som alla ljus 

som tänds i Sverige gör om de inte endast består utav stearin, utan även har tillsatser i 

sig.
12

 

Man kan göra mycket för miljön, för att den inte ska förstöras genom vårt levnadssätt. Allt 

från små till stora insatser. Det viktigaste är att alla jobbar mot samma mål, och att det 

genomförs målmedvetet.   

Resultat och arbetsgång 
 

Vår idé om att bygga en solcellsdriven bil började med tanken om att bygga den helt från 

start, med motorer, chassi och egna hjul. Då det är ett stort projekt och krävs mycket teknik 

och kunnande om bilar bestämde vi oss att satsa på en alternativ plan B. Vi använde oss av en 
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bas som bestod av en gammal radiostyrd bil med motor som drevs av batteri och styrdes med 

en kontroll. Den införskaffades i oktober ifrån en kompis som hade kvar den sedan han var 

liten. Vi plockade bort kosmetikan (karossen och onödig plast) och batterierna för att kunna 

ansluta våra paneler som drivmedel. Batterierna tillsammans hade spänningen 9,6 volt och 

kan leverera 1600 mAh (mAh= milliampere timmar, måttenhet för elektrisk laddning).   

Solcellspanelerna är av en modell som kommer från ett paket som lyder under namnet ”2 in 1 

gearbox” som är ett skolset med en solpanel (många parallellkopplade solceller), en motor 

och två ledningssladdar. Solpanelen har en spänning på 4,5 volt. Redan i september testade vi 

så att alla fyra solpaneler fungerade.  

Vill man få en förhållandevis stor bil att drivas av dessa paneler som är ämnade för en mindre 

motor krävs mer ström, dvs. fler elektroner som strömmar per tidsenhet. Alltså krävs en 

parallellkoppling med de fyra paneler som vi hade tillgång till. Om solcellerna istället skulle 

blivit seriekopplade hade strömmen minskat då formeln I=U/R gäller och spänningen delar 

upp sig mellan komponenterna. Vid parallellkoppling går det lika mycket ström genom alla 

komponenter, men spänningen delas upp mellan dem, vilket det inte gör vid seriekoppling. 

Därför ska man parallellkoppla för mer strömtillförsel och seriekoppla för mer spänning. I 

november, då vi inte hade all denna kunskap testade vi våra första kopplingar som först var 

endast en solpanel, sedan två seriekopplade, två parallellkopplade, tre seriekopplade, tre 

parallellkopplade, och sedan alla fyra seriekopplande innan vi var tvungna att avsluta för 

dagen.  

Enligt vår uppfattning ska det genereras tillräckligt mycket ström om de fyra solpanelerna 

parallellkopplas (då strömmen ökar och borde genera lika mycket som batteriet gjorde, dock 

kan vi inte räkna exakt på det då vi inte vet resistansen i motorn). Om vi hade vetat 

resistansen kunde vi, med hjälp av ohms lag, I=U/R räknat ut strömmen. U=4,5 volt för en 

solpanel och 1/Rtot= 1/R1+ 1/R2+ 1/R3+…1/Rn. Rtot< Rmin. Liten resistans leder till högre 

ström och vid parallellkoppling blir totalresistansen lägre men spänningen är densamma. 

Eftersom det inte gav något utslag vid parallellkoppling kan det vara spänningen som behöver 

öka. För att öka spänningen måste man alltså seriekoppla panelerna istället. Detta eftersom de 

tidigare batterierna som tillhörde bilen hade en spänning på 9,6volt men en solpanel endast 

har 4,5 volt.  För att lyckas med en parallellkoppling kopplar man + poolen till + poolen, och 

– poolen till – poolen.  För seriekoppling kopplar man + poolen till – poolen.  
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Under parallellkoppling med alla fyra solcellspaneler, strålande solsken, rätt vinkel och 

förstärkning med LED-lampor ville inte bilen som vi ville, dvs. att köra framåt. Däremot när 

vi seriekopplade de fyra panelerna fick vi bilens hjul att röra på sig, seriekopplingen tillförde 

alltså tillräckligt mycket spänning som vi saknade i parallellkopplingen. Spänningen över 

elektronerna ökade och då ökade också strömmen och framhjulen rörde på sig (vid detta 

tillfälle), men enligt logiskt tänkande är det förmodligen för lite ström för att bilen ska köra.  

Efter ett misslyckat och ett lite mer lyckat försök läste vi på mer och tog hjälp av Björn 

Samvik, civilingenjör. Nästa tanke var att seriekoppla två solceller för att få spänning och 

parallellkoppla två för att få ström, frågan var bara om strömmen och spänningen skulle räcka 

för att driva bilen. Tyvärr fungerade inte detta försök och vi fick tänka om. Då vi haft dåligt 

med sol under vinterhalvåret har vi inte kunnat testa alla kopplingar i stark sol/dvs. under 

likvärdiga förhållanden. Vi försökte även att byta ut motorn på bilen till en mindre och få tag i 

en annan bil som inte kräver lika mycket ström, men tyvärr utan framgång.  

Vi har genom olika tester inför varje koppling sett till att det inte är glapp i sladdarna. Fanns 

där glapp användes tejp runt tvinningen. För att tvinna sladdarna tar man bara enkelt bort lite 

av plasten och lindar sedan ihop sladdarnas ändar. 

Efter flera tester i stark sol med de olika kopplingarna bestämde vi oss för att testa något 

annat, idén var att parallellkoppla två stycken paneler där den ena av dem är seriekopplad med 

två andra (dvs. tre stycken paneler är seriekopplade och sedan är de parallellkopplade till en 

panel). Men inte här heller fungerade det med varken sol eller med LED-lampa. 

 

Tabell 
Koppling Utslag 

1. Seriekoppling med alla fyra 

solpaneler 

Bilens framhjul rörde på sig vid två olika 

tillfällen. Dock körde den inte sig framåt.  

2. Parallellkoppling med alla fyra 

solpaneler 

Bilen varken rörde på sig eller körde framåt.  

3. Två seriekopplade solpaneler och två 

parallellkopplade solpaneler 

Bilen varken rörde på sig eller körde framåt.  

4. Tre seriekopplade solpaneler som 

parallellkopplas med en solpanel 

Bilen varken rörde på sig eller körde framåt.  
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Kopplingsschema 
Kopplingsschema för de fyra kopplingarna i tabellen ovan:  
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Slutsats och diskussion 
Resultatet vi fick var inte det vi förväntade oss. Vi hoppades på en radiostyrd bil med 

solceller på ovansidan och att vi hade kunnat styra bilen med hjälp av en kontroll. Vi lyckades 

inte med detta utan den färdiga produkten vi har, är en bil som har solpaneler kopplade till sig 

men eftersom de inte fick bilen att drivas framåt utan endast framhjulen att röra sig åt sidan 

fäste vi aldrig solpanelerna på vår radiostyrda bil. Det var som nämnt innan endast vid 

seriekoppling av fyra solpaneler som vi fick något utslag överhuvudtaget. Det betyder att vid 

den kopplingen var i alla fall spänningen tillräckligt hög men antagligen behövdes det mer 

ström för att få bilen att rulla framåt. Eftersom spänningen ökar vid seriekoppling drog vi 

slutsatsen att det var ström och inte spänning som saknades för att få en fungerande bil. För 

att behålla spänningen, men ändå öka strömmen testade vi med att seriekoppla tre stycken 

solpaneler för att sedan parallellkoppla dem med den fjärde solpanelen (se koppling nummer 

4) ovan). Eftersom det inte gav något utslag försökte vi se om bilen kunde drivas genom 

koppling nummer 3) men inte heller vid den här kopplingen skedde något utslag. Som nämnt 

ovan blev det inget utslag när vi parallellkopplade alla fyra solpaneler. Slutsatsen vi drar utav 

de resultaten är att för att få bilen att rulla och köra som vi önskar hade vi behövt mer av 

någonting. Starkare sol, fler solpaneler, bättre kvalité på solpanelerna, en mindre bil, en bil 

med en annan motor/uppbyggnad eller bättre kopplingssladdar som inte har lika mycket 

förluster av ström i transporten igenom dem.     

Så, en mindre bil, en annan koppling, säkrare koppling, andra solcellspaneler, starkare sol, 

ladda upp solceller eller ladda upp ett batteri är alla olika möjligheter till en större succé med 

vår solcellsdrivna bil. Så vad kunde vi gjort annorlunda?  

Först och främst är våra paneler inte riktigt pålitliga, de är ju trots allt endast gjorda för en 

kugghjulsmotor som är betydligt mindre än vad motorn på vår radiostyrda bil är. En 

solcellspanel ska generera 4,5 volt och därför ska fyra stycken orka driva vår motor utan 

problem. Alla fungerar utmärkt då vi felsökte panelerna tillsammans med deras grundmotor 

var för sig och testade flera i en seriekoppling. Motorn ska då driva snabbare och det påvisar 

att alla fungerar, vilket de gjorde. Eftersom batteriet som drev vår bil var ett seriekopplat 

batteri med åtta batterier med en spänning på 9,6 volt sammanlagt bör alltså spänningen vara 

tillräckligt stor med endast tre solceller, och med en seriekoppling av fyra solceller fick vi 

bara hjulen att röra på sig. Slutsatsen vi drar i detta fall är att det krävs mer ström för att den 
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stora bilen i förhållande till solcellerna ska kunna drivas framåt. Som sagt krävs det 

parallellkoppling för mer ström, varför vi testade med andra kopplingar där parallellkoppling 

fanns med. Då vi inte kan räkna ut hur mycket ström som krävs eftersom vi inte känner till 

resistansen kan vi inte beräkna hur många solpaneler som krävs för att driva bilen utan endast 

testa det praktiskt. Vi hade kunnat mäta resistansen genom att koppla in en multimeter (kan 

även mäta strömmen) men gjorde inte det då tanken slog oss försent. Vi vet att de tidigare 

batterierna som satt i bilen hade 1600mAh vilket teoretiskt betyder, att detta kan leverera, 

exempelvis 1600mA i en timme eller 1mA i 1600 timmar. Problemet är att vi inte vet hur 

länge batteriet håller och då kan vi inte ta reda på vilket ström (I som mäts med enheten 

ampere, A) som batteriet tillför till bilen. Om vi hade haft tillgång till fler solpaneler hade det 

mycket väl kunnat fungera. Vi vet genom laboration att fyra solpaneler kan få hjulen att röra 

på sig(genom seriekoppling), men inte tre solceller. Om man räknar på det rent teoretiskt ska 

tre solpaneler räcka (3*4,5V=13,5V jämfört med 9,6V), men eftersom tillgången till sol är 

begränsad och svag under vinterhalvåret i Sverige (i vårt fall Helsingborg) så krävs det att 

man har marginaler. Det är inte alltid som, det som enligt teorin ska fungera faktiskt gör det i 

praktiken. Sladdarna (de som vi kopplade samman solpanelerna och bilen med) var inte heller 

av bästa kvalité vilket kan ha lett till att det skedde energiförluster genom dem.  

Solen har som ovan nämnt, inte varit det mest optimala. Det har bara varit sol lite då och då 

och under vinter halvåret är den inte så stark. När den är framme går den ofta in bakom moln 

vilket leder till att solpanelerna inte kan ladda upp sig och inneha en sorts ”grundenergi”. Vid 

seriekoppling är det så att om en panel slutar fungera gör de andra också det vilket gjorde det 

ännu svårare för oss, om det kommer skugga bara på en av panelerna (vid vissa av 

kopplingarna) så slutade de andra att fungera. Vi hade kanske kunnat få ett annat utslag om vi 

hade arbetat med väldigt stark sol under sommarhalvåret och då hade vi haft en större 

möjlighet till att prova oss fram mer och testa olika vinklar och se om vi kanske skulle haft en 

annan vinkel än vad som är optimalt på hustaken (30-40°). Vi testade olika kopplingar under 

olika tidpunkter vilket betyder att solen står och strålar annorlunda, vilket kan leda till att 

vissa kopplingar inte fick ”rättvisa” förhållanden jämfört med andra. Ett exempel är att, enligt 

teorin ska tre av våra solpaneler ha tillräckligt mycket spänning för att driva bilen om man 

jämför med dess batterier men praktiskt fungerande inte det. Det finns som sagt även andra 

faktorer som kan ha varit troliga felkällor men solen kan helt klart vara en mycket betydande 

då den har väldigt stor inverkan i hur bra solpaneler fungerar. Med hjälp av logiskt tänkande 

ska den svaga solen som vi har under vintern vara tillräckligt stark för att få vår bil att köra 
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med hjälp av den. Solen innehåller extremt mycket energi trots att den är ”svag”. Vi använde 

oss av LED-lampor som energikälla de dagar solen inte var framme men eftersom de var små 

och knappt kunde lysa på alla fyra solpanelerna samtidigt fungerade de inte så bra att använda 

när vi kopplade med alla fyra solpaneler.  

Vi köpte bilen begagnad och det enda tekniska prestanda vi kände till var att den drevs av 

batterier som vi tidigare nämnt med spänningen 9,6 volt. Bilens massa är större i förhållande 

till den massa solpanelerna är konstruerade till från början. En hypotes är trots allt att 

panelerna inte orkar driva motorn tillräckligt starkt för att bilen ska komma i rörelse. En 

förutsättning i försöksuppställningen som kunde ändrats är ett byte till en lättare bil med en 

mindre krävande motor och på så sätt hade vi eventuellt kunnat behålla de solpaneler som vi 

har. Vi försökte lösa problemet genom att fråga runt hos bekanta för att få tag i en annan bil 

men ingen hade någon som var mindre än den radiostyrda bil som vi redan hade i vår ägo. Vi 

tittade även runt på internet men de som fanns till salu var dyra. Vi försökte att byta motor på 

den bil vi redan ägde men vi fick inte upp plasten runt motorn, utan att detta skulle förstöra 

hela bilens konstruktion vilket ledde till att vi satsade på att ändra andra faktorer istället.  

För att få den radiostyrda bilen att köra och lyckas med vår praktiska del i arbetet finns det 

enormt mycket vi hade kunnat ändra på och förbättra, vilket det alltid finns inom vetenskapen. 

En vetenskapsman/kvinna kommer fram till ett resultat och drar sina slutsatser utifrån det och 

sedan kan nästa forskare bygga vidare på detta och på så sätt sker det hela tiden en utveckling. 

Om vi hade haft mer tid och resurser hade vi först och främst beställt bättre solpaneler som 

passade bättre till den storleken på motorn som vi har. För att kunna köpa bättre saker skulle 

vi sökt sponsorer som hade kunnat stötta ekonomiskt.  Initialt hade vi lite kunskap om att vi 

var i behov av större solpaneler så då såg vi det som slöseri med tid, både från vår del men 

även från den eventuella sponsorn att söka ekonomiskt stöd. Om vi hade haft kunskapen hade 

vi sluppit onödiga kopplingar och vid bättre och färre solpaneler undgått onödiga 

energiförluster och på så sätt förhoppningsvis fått bilen att köra. Solceller är långt komna i 

utvecklingen, de måste dock bli smidigare och billigare för att slå igenom på marknaden för 

att kunna ersätta andra energikällor som vi använder idag. Vi tror på solpanelernas framtid, 

precis som Niclas Gross-Martinsson, att de kommer utvecklas och användas för ett hållbart 

samhälle. 
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Loggbok 

 
v.35 

Fredagen den 30 augusti 2013 

Vi har bestämt oss för vilket tema vill vi arbeta med och vilken undersökning som skall göras, 

efter mycket sökande på internet och samtal med bekanta för att finna inspiration.  Skrivit 

idéskissen som senare ska skickas in för godkännande. Vi lade ner tre timmar på detta 

eftersom vi hade lite svårt för att bestämma oss.  

v.36 

Måndagen den 2 september 2013 

Idag har vi läst igenom idéskissen och ändrat lite i formuleringen. Skickat in idéskissen för 

godkännande.  
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Idag fick vi vår idéskiss avslagen. Vi får tänka om på nya banor.  
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Började spåna och komma med massa förslag igen. Något om idrott, miljön? Bygga något 

roligt? Åka någonstans? Efter lite funderingar fram och tillbaka kom vi fram till vad vi skulle 

vilja göra som gymnasiearbete istället, bygga en radiostyrd bil som drivs av solceller. Alltså 

fokusera på den nya tekniken och miljö-biten i dagens samhälle. Skickade in en kort 

förklaring till handledare (Pia Vendel och Josefine Jöneteg) för att se om arbetet ansågs vara 

möjligt. Efter snabb återkoppling fick vi tillfälligt godkänt. Vi ska skicka in idéskissen för 

godkännande, den behöver bara skrivas först. Arbetstid två timmar.  

Lördagen den 7 september 2013 

Skrivit idéskissen och även börjat titta på arbetsplanen. Hur många veckor vi har till 

förfogande och vad de olika veckorna ska fyllas med. Arbetstid två timmar.  

v.37  

Torsdagen den 12 september 2013 

Fått tillbaka vår idéskiss och ändrat de få punkter våra handledare anmärkt. Ska fortsätta med 

arbetsplanen. 

Lördagen den 14 september 2013 

Samlat in och sökt rundor så smått på vad solceller är. Arbetstid en timme.  

Söndagen den 15 september 2013 

Fortsatt läsa in oss på mer om solceller, hur fungerar de? Kan man lagra energin på något vis? 

Arbetstid två timmar och 30 minuter.  

v.38 

Tisdagen den 17 september 2013  

Kollat runt lite på vad som behövs till bilen på olika hemsidor och vad det kan komma att 

kosta. Även letat efter tips att ha när det är dags att börja bygga bilen. Hittade inte så mycket 

väsentlig fakta. Arbetstid två timmar.  

Torsdagen den 19 september 2013 

Delat upp arbete lite grann så vi kan arbeta lite fast vi inte sitter bredvid varandra, Ludvig 

läser in sig på vilka delar som behövs till bilen och Isabell på hur de fungerar för att sedan 
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förklara det för varandra. Började läsa in oss lite på och söka på internet. Arbetstid två 

timmar.  

v.39 

Måndagen den 23 september 2013 

Idag har vi läst igenom och gjort en enkel sammanställning av det material vi har införskaffat 

för att kunna få en överblick vad vi ska lägga fokus vid att hitta information om denna vecka. 

Arbetstid tre timmar.  

Tisdagen den 24 september 2013  

Provat att sätta solcellerna på lite olika bilar för att se att de fungerar. Tid 30 minuter.  

Torsdagen den 26 september 2013  

Börjat titta på olika hemsidor och kollat i några böcker på biblioteket för att försöka komma 

fram till för- och nackdelar med solceller. Även fört lite diskussioner angående källkritik. 

Arbetstid tre timmar.   

Fredagen den 27 september 2013 

Antecknat och läst vidare om för- och nackdelar för solceller. Arbetstid två timmar.  

v.40 

Torsdagen den 3 oktober 2013 

Fortsatt läsa in om för och nackdelar och om vilka länder som använder sig av solceller, vilket 

land som är det främsta inom solcells utveckling och användning. Arbetstid två timmar och 

30 minuter.   

v.41 

Tisdagen 8 oktober 2013  

Kontrollerat så att de källor vi hämtat information ifrån finns antecknade. Fortsatt läsa mer 

om för- och nackdelar med användning av solceller. Arbetstid två timmar.   

v.42 
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Tisdagen den 15 oktober 2013  

Studerat vad uttrycket hållbar utveckling innebär och letat upp bra hemsidor som man kan 

använda sig av. Planerat in helgen till att gå till biblioteket för att hitta bra information om 

hållbar utveckling. Bra att ha olika källor innan man kan dra slutsatser och samla in data som 

understryker varandra.     

Fredagen den 18 oktober 2013  

Läst igenom och kollat av varandras arbete såhär långt. Lånat fyra böcker på biblioteket i 

Helsingborg. Hittat en bil som vi kan ha användning för av lärdom hur den är uppbyggd. Läst 

på en del internetsidor om hållbar utveckling och försökt avgränsa all den information som 

finns inom det begreppet. Arbetstid fem timmar.  

v.43 

Måndagen den 21 oktober 2013  

Fortsatt genomgång av litteratur, arbetstid tre timmar.  

Torsdagen den 24 oktober 2013  

Genomgång av litteratur, arbetstid en timme och 30 minuter.  

v.44 

Höstlov 

v.45 

Måndagen den 4 november 2013  

Fortsatt läsa vidare i de böcker vi lånat för att finna värdefull och bra information. Arbetstid 

två timmar och 30 minuter.  

Torsdagen den 7 november 2013  

Genomgång av litteratur tar sin tid, idag har vi bara kollat vidare.  

v.46 

Måndagen den 11 november 2013  
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Idag har vi läst vidare om solceller, i cirka tre timmar.  

Fredagen den 15 november 2013  

Kollat över vad det är vi har åstadkommit, kommit fram till att vi har mycket fakta, men 

fortfarande en del kvar att läsa in oss på för att kunna sätta igång med den delen som vi båda 

längtar efter- bil bygget! Arbetstid en timme och 30 minuter.  

v.47 

Måndagen den 18 november 2013 

Genomgång av litteratur under tiden två timmar och 30 minuter.  

Tisdagen den 19 november 2013  

Idag har vi fortsatt att läsa igenom vår litteratur och försökt få ner stödord som vi senare kan 

använda oss av, för att få ihop vetenskapliga fakta. Vi jobbade med vårt gymnasiearbete i två 

timmar.  

Lördagen den 23 november 2013 

Genomgång av litteratur och komplettering av källförteckning. Arbetstid en timme och 30 

minuter.  

Söndag den 24 november 2013 

Jobbade på att bygga och prova oss fram för att få bilen att röra sig framåt med hjälp av 

solceller. Vi har en gammal radiostyrd bil som vi sönderdelat, för att sedan behålla stommen 

och använda oss av en större motor som kan driva den framåt. Vi har en mindre motor som 

tillhör solcellerna men vi hoppas att de även kan driva den större motorn till bilen genom att 

koppla ihop dem på olika sätt. Vi seriekopplade två stycken för att få större spänning men fick 

det inte att fungera. Det vi hittat på internet om de solcellerna kanske inte stämmer? Vi 

kanske behöver koppla på ett annat sätt? Starkare sol? Arbetstid tre timmar.   

v.48 

Onsdag 27 november 2013 

Tog kontakt med en civilingenjör som gav oss tips, som vi hoppas kunna prova någon dag 

snart. Det är svårt att komma framåt för tillfället på grund av vädret, vi behöver sol! (inte regn 
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och molnighet..) Vi testade med en stark lampa, och det fungerar men endast svagt på den 

lilla motorn, och inte alls på den stora. Arbetstid en timme.  

Lördagen den 30 november 2013 

Provat med bilen igen, men kommer inget vart pga. att solljuset är som bortblåst.. Hoppas på 

en fin dag snart! Även fixat en intervju med ett företag som håller på med solceller för att få 

praktisk fakta, om utveckling och för att förstärka och understryka tidigare källor. Skrivit ihop 

frågor som vi kan ställa på intervjun som förhoppningsvis ska ske nästa vecka. Arbetstid en 

timme.  

v.49 

Tisdagen den 3 december 2013  

Idag provade vi att ringa mannen som vi ska intervjua, men tyvärr utan framgång.  

Torsdagen den 5 december 2013 

Testade ringa igen, men inget svar. Skickat in en underrubrik till vårt arbete.  

Fredagen den 6 december 2013 

Fått vår underrubrik godkänd. Fick tag i Niclas Gross- Martinsson som vi intervjuade. Skrivit 

intervjun. Arbetstid två timmar.  

v.50 

Onsdagen den 11 december 2013 

Utvecklat faktafelen med att skriva om hybridsystem, och läsa på mer om vad vi kan ändra på 

för att få en fungerande och effektiv bil som möjligt. Arbetstid två och en halv timme.   

Torsdagen den 12 december 2013  

Fortsatt med samma delar som igår, arbetstid två timmar.  

v.51 

Tisdagen den 17 december 2013  
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Idag har vi fortsatt koppla, på olika sätt med förhoppningarna att det ska fungera. Vi 

seriekopplade våra fyra solceller för att se om det gav något utslag. Bilens framhjul började 

röra på sig, åt sidorna! Dock vill den inte röra sig framåt, vilket kan bero på tyngden och 

storleken på bilen. Arbetstid tre timmar.  

Torsdagen den 19 december 2013  

Idag har vi fortsatt med bygget, tyvärr utan mer framgång än i tisdags. Vi måste tänka i nya 

banor, kanske är bilen för stor för de solceller vi har, med tanke på den knappa solen vi har? 

Arbetstid två timmar.  

Fredagen den 20 december 2013 

Man får inte glömma dokumentera i allt det roliga bygget, vilket vi lade tiden på idag, skriva 

på texten om själva bilbygget. Arbetstid en timme.  

v.52 

Jullov 

v.1 

Jullov 

v.2 

Måndagen den 6 januari 2014 

Kopplat om sladdarna för att se om den nya idén om konstruktionen/uppbyggnaden fungerar 

istället. Tyvärr har vi inte kunnat prova om den kan driva bilen eftersom det inte varit någon 

sol idag. Målarlampan som vi har kan endast lysa på två solceller samtidigt vilket är för lite då 

vi har kopplat samma fyra olika.  

Torsdagen den 9 januari 2014 

Fått tag i en större lampa som man använder när man målar. Men de räcker inte till, vi 

behöver solens starka ljus! Testat att koppla om så att vi parallellkopplat två stycket solceller 

sedan seriekopplat två till ena av de som är parallellkopplade. Vi behöver mer ström, därför 

vill vi nu prova den kopplingen vi har med solljus innan vi går vidare och testar nya lösningar.  

v.3 
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Varit iväg en vecka på semester.  

v.4 

Tisdagen den 21 januari 2014 

Vi har pratat med Josefine för att kunna komma vidare, då vi står stilla på samma ställe. Vi 

väntar på solljus men måste ha nya idéer om de inte fungerar. Även pratat lite med Lina för 

att ta in kunskap, för hon arbetar också med solceller som gymnasiearbete.  Försökt att få tag i 

en mindre bil med en inte lika krävande/stor motor men utan framgång. Tagit kontakt med 

civilingenjör igen för ytterligare tips. 

v.5 

Mycket annat i skolan denna vecka, vilket ledde till att de andra ämnena prioriterades. Vi 

planerar att ha en liten ”gymnasiearbetsvecka” under sportlovet.  

v.6 

Onsdagen den 5 februari 2014 

Har bestämt oss för att skriva om våra ”misslyckade” försök och diskutera fram hur man 

eventuellt hade kunnat göra istället för att få en bil som drivs utav solpaneler. Eftersom 

tillgången till sol är liten och det gör det svårt att testa sig fram. Vi får istället göra 

beräkningar och diskutera fram nya idéer och tankar.  

Lördagen den 8 februari 2014 

Läst igenom materialet som vi har och rättat de språkfel vi stötte på under texternas gång. Satt 

ihop två delar så att vi sedan kan fortsätta bygga resterande arbete i det dokumentet. Arbetstid 

fyra timmar (två timmar vardera).   

v.7 

Fredagen den 14 februari 2014 

Kärlekens dag firades med lite gymnasiearbete. Vi började skriva om de resultat vi har fått 

fram när vi byggt bilen. Arbetstid två timmar.   

v.8   
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Måndagen den 17 februari 2014 

Idag har vi läst igenom bakgrundsfakta som vi har igen och lagt till lite fakta som vi hittat. Vi 

har fixat med bilder och lagt till sidnummer och sidfot. Arbetstid tre timmar.  

Torsdagen den 20 februari 2014 

Skrivit en inledning, vi ska dock fråga om hurdan innehållsrik den ska vara. Nu är den kort 

och koncist och beskriver bara vad som tas upp i arbetet. Fortsatt att skriva ner resultat och 

samla ihop de mätningar vi gjort. Arbetstid fyra timmar.  

 Fredagen den 21 februari 2014  

Skrivit vidare på resultatet och redogörelsen för arbetsprocessen med stöd av loggboken. 

Börjat diskutera och anteckna ner slutsatser och diskussioner. Arbetstid sju timmar. 

v.9 

Tisdagen den 25 februari 2014 

Ställt de frågor vi hade till en av våra handledare, Pia Vendel. Frågade angående inledning, 

bakgrundsfakta och vad som gäller i källförtecknings väg vid intervjuer.  

Onsdagen den 26 februari 2014 

Kompletterat källförteckning. Satt ihop arbetet mer, resultat och del av slutsatsen förde vi in i 

dokumentet där huvudarbetet ska byggas ihop.  

Lördagen den 1 mars 2014  

Gjort innehållsförteckningen för gymnasieabetet, arbetstid en timme.  

v.10 

Måndagen den 3 mars 2014 

Börjat att läsa igenom gymnasiearbetet, arbetstid två timmar.  

Torsdagen den 6 mars 2014 

Idag har vi fortsatt att läsa igenom vårt arbete i två timmar.  

v.11 
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Tisdagen den 11 mars 2014 

Skrivit abstract, arbetstid två timmar.   

v.12 

Tisdagen den 18 mars 2014 

Rättat arbete i två timmar.  

Fredagen den 21 mars 2014 

Fått hjälp med konjunkturläsning och rättat det som behövdes.  

v.13 

Onsdagen den 26 mars 2014 

Rättat igen efter en andra konjunkturläsning av någon utanför arbetet. Arbetstid två timmar.   

Torsdagen den 27 mars 2014 

Egen konjunkturläsning och en sista koll. Arbetstid tre timmar.  

v.14 

Måndagen den 31 mars 2014 

Inlämning av gymnasiearbetet.   
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