
KANSKE HAR DU SETT HUS som har stora blanka plattor på taket? Det är solceller och  
i dem skapas el. Vissa har solceller hemma som gör att de till exempel kan rosta en macka i 
brödrosten med hjälp av solen. Fiffigt va? I solcellsparker står stora solceller bredvid  
varandra på marken och skapar massor av el. Det finns också små solceller som kan sitta 
till exempel på en ficklampa, radio eller leksak. Om du tittar dig omkring kanske du hittar 
flera solceller hemma eller på vägen till förskolan. 

När solen lyser och solstrålarna träffar solcellerna skapas en elektrisk spänning mellan två 
plattor. Den översta delen blir negativt laddad och den understa blir positivt laddad. Men 
vad betyder det? Jo, om du tittar på ett batteri så är det ett litet plustecken i ena änden och 
ett minustecken i den andra. Plus är positivt och minus är negativt. När vi sätter batteriet 
i en leksak börjar små plustecken (alltså den positiva laddningen) att åka i en sladd som 
får leksaken att röra på sig. På samma sätt fungerar en solcell. Det går inte att se plus- och 
minustecknen röra på sig, men de finns där och när de rör på sig får de lamporna att lysa.

A G E N T S T U G A N

Solkraftverk

 
 
SOLCELLER - Solceller sitter på taket för att få så 
mycket sol på sig som möjligt.

ÖVRE PLATTAN - Den översta plattan har massor 
av minustecken. När solen lyser på den blir det en 
elektrisk spänning mellan den övre och den undre 
plattan.

UNDRE PLATTAN - Den undre plattan har massor 
av plustecken. När det blir en elektrisk spänning 
börjar plustecknen att röra på sig.

ELKABEL, TILL VÄXELRIKTAREN - Plustecknen 
vandrar vidare i en elkabel.

VÄXELRIKTARE - Plustecknen åker in i en  
växelriktare, alltså ett litet elskåp, som gör att  
de omvandlas till el som vi kan använda.

ELKABEL, FRÅN VÄXELRIKTARE - Elektrisk 
spänning, som inte kan göras till vanlig el, skickas 
tillbaka till den översta plattan. Det gör att plus- 
och minustecknen kan fortsätta åka runt och runt.

ELKABEL TILL HUSET - Nu kan strömmen användas 
till allt som drar el hemma.

ELNÄTET - El som inte används kan skickas ut på 
elnätet via en kabel, så att fler kan använda den. 
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Så här funkar ett solkraftverk:
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