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Undersøgelse af solcellens placering og vinkel - Lærer 

 

Formål 
At eleverne igennem en systematisk 
undersøgelse, skal se hvordan solcellens 
effektivitet afhænger af vinklen til solen, samt 
verdenshjørne.  

 

Tidsforbrug 
45-90 min 
 

 

 

Aktivitetstype 
Gruppe 

 

Materialer 
Vinkelpyranometer 
(anbefalet: 2 elever har 
mindst en brille.)   
Kompas 
Vaterpas 
Skriveredskaber eller 
computer 
En overflade der kan 
gøres vandret (f.eks. et 
bord eller plade) 

Kort beskrivelse 
Denne undersøgelse kan gøres mere eller mindre åben. En lukket undersøgelse kan være 
mindst lige så udbytterig som en åben. Men der er forskellige elementer der vægtes. 
Der kan enten anvendes de vedlagte elevpark, eller igennem en lærerstyret dialog lade 
eleverne komme frem til, hvordan en sådan undersøgelse skal designes. Den sidste tilgang er 
særlig relevant i forhold til fællesprøven i naturfagene, og derfor primært målrettet skolens 
ældste elever. Den første tilgang kan anvendes af hele forløbets målgruppe. Dernæst vil det 
være relevant for alle klassetrin, at arbejde med begrebet hypotese.  
 
Undersøgelse af solcellens placering og vinkel – Elevark 1 er den mest lukkede undersøgelse, 
mens Undersøgelse af solcellens placering og vinkel – Elevark 2 ligger mere op til at eleverne 
selv skal designe og finde en systematik i deres undersøgelse. Elevarkene er på selvstændige 
sider, så de er mulige at udskrive til eleverne. Man kan naturligvis også åbne opgaven endnu 
mere op for eleverne, dette kræver dog at eleverne har arbejdet meget på denne måde før.  
 
Undersøgelsen ligger i højgrad op til gruppearbejde, dog undlad at grupperne bliver større 
end 2-3 elever. 
 
Solens højde på himmelen ændres meget hen over året, og der vil derfor være stor forskel 
fra årstid til årstid, hvilken vinkel der vil give de bedste resultater. Det vil dog altid være, 
hvor solen rammer vinkelret på solcellens overflade. Forløbet kan godt lade sig gøre på trods 
af gråvejr, da det det er solens stråler der giver energien i solcellerne.  
 
Tallet der vises på pyranometerets skærm er watt pr. kvadratmeter (W/m2), og angiver altså 
hvor meget energi der laves pr. kvadratmeter solcelle. Det må være op til den enkelte lærer 
at beslutte, hvor vigtigt og hvor meget der skal gøres ud af denne information overfor 
eleverne.  
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Billeder af udstyr og formål 

Billede Navn på udstyr Anvendelse 

 

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

 

Voltmeter Anvendes til at måle 
spædningsforskellen (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. 
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Videovejledning 
Det er muligt at finde videovejledninger til hvilket udstyr der skal bruges, og hvordan 
udstyret anvendes. Videoerne er tiltænkt lærerbrug, men kan anvendes som et supplement 
til elevernes forsøgsbeskrivelser.  

 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 

 

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.   


