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Skolcellslådan utvecklas och förnyas kontinuerligt och vi är 
jätteglada för era idéer och kommentarer! 

Projektet inleddes hösten 2008 i samband med ett 
projektarbete på gymnasienivå tillsammans med David 
Sörell-Jonsson. Katarina Smedfors drev utvecklingen av 
handledningen och lådorna under 2009-2010. Somrarna 
2010 och 2011 fortsatte Julia Liljestrand arbetet med 
handledning och experiment.

Doktoranderna Eva Unger, Susanna Kaufmann Eriksson och 
Martin Karlsson i solcellsgruppen på Institutionen för 
fysikalisk kemi vid Uppsala Universitet, som leds av Gerrit 
Boschloo och prof. Anders Hagfeldt, jobbar kontinuerligt 
med detta projekt.

Hagfeldts grupp
Ångströmlaboratoriet
Uppsala Universitet



Hej!
Med Skolcellslådan vill vi ge elever och lärare möjlighet att 
bygga egna solceller och visa på tvärvetenskapen i teorin 
bakom cellerna. Vi hoppas att detta kan inspirera elever att 
använda sina kunskaper i kemi, fysik och biologi för att 
bidra till att lösa framtidens energiproblem på ett hållbart

sätt. 

Till materiallådan hör förutom denna 
laborationshandledning med teoriavsnitt även en annan 
laborationshandledning i form av en Power Point-
presentation med tydliga bilder av varje moment i 
solcellsbyggandet. 

Här finns handledningar och en film som visar hur man 
bygger skolcellerna:
http://www.teknat.uu.se/Samverkan/skola/Fortbildning_fo
r_larare/

Lycka till med labbandet!

Inledning
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Material 

Innehåll:

(20 skolceller)

• 40 ledande glassubstrat varav 20 arbetselektroder och 20
motelektroder

• 2 plastpåsar med nano-TiO2-pulver
• 2 droppflaskor med elektrolytlösning
• 20 pappersklämmor
• 1-2 miniräknare med krokodilklämmor

• 1 mjuk blyertspenna
• 1 tejprulle med hållare

• 1 multimeter

Förutom materialet i Skolcellslådan behövs:

• Färgämne (se avsnitt 9)
• Extra multimetrar
• Bunsenbrännare/gasbrännare alt. värmeplatta
• Trefot med nät
• Ättiksyra ̴ pH 3 (1 M fungerar bra) eller vanlig hushållsättiksprit

24%
• Etanol
• Glasstavar
• Pincett, spatel , pipett
• Glasbägare och/eller urglas
• Kleenex, pappersnäsdukar eller liknande
• OH-projektor eller annan ljuskälla

3



Tidsplan
(ungefärlig tidsåtgång för varje 

moment inom parentes)

1a. Bered TiO2–pasta (5 min)
1b. Maskera glassubstrat (5-10 min)
2. Belägg glassubstrat med TiO2 -pasta (5-10 min)
3. Sintra elektroder (med brännare: 5-10 min, 

med värmeplatta: ca 30 min)
4. Extrahera färgämne och färga in 

arbetselektroder (5 min)
5a. Tillverka motelektrod och spacer (5-10 min)
5b. Sätt ihop cellerna (15 min)
6. Testa solcellerna och driv miniräknare
7. Plocka isär och rengör cellerna (10 min)

Utöver utförandet av de moment som nämnts här ovan bör gott 
om tid (40-60 min) för test av solcellerna planeras in.

Eventuellt kan laborationen delas upp i två delar: ett laborations-
pass där glassubstraten beläggs med TiO2-film och sintras och ett 
annat pass där TiO2-filmen färgas in och solcellerna sätts ihop.
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Kort genomgång
Grätzelcellens delar och funktion
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Solcellerna i Skolcellslådan är så kallade färgämnes-sensitiserade solceller 

(dye-sensitized solar cells) eller Grätzelceller. Dessa tillhör tredje 
generationens solceller som ännu inte finns kommersiellt men som det 
forskas intensivt på runt om i världen. Grätzelceller är ett bra exempel på ett 
tvärvetenskapligt forskningsområde som förenar nanoteknologi med 
exempelvis fotosyntes och elektrokemiska celler.

Grätzelceller består av tre 
komponenter: arbetselektroden, 
motelektroden och elektrolyten. 

Arbetselektroden är solcellens 
minuskontakt och består av ett 
ledande glassubstrat som beläggs med 
ett skikt av titandioxid-, TiO2-partiklar. 
Dessa elektroder är ett exempel på
nanoteknologi:

De små nanopartiklarna av TiO2 bakas 
ihop till en porös struktur som ger en 
stor yta för ett färgämne att binda till.

Motelektroden är solcellens 
pluskontakt. Den består av ytterligare 
ett ledande glassubstrat. Ett lager av 
grafit som fungerar som katalysator 
ritas på med en blyertspenna. 



Kort genomgång, fortsättning
Grätzelcellens funktionsprincip
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Elektronerna fortsätter sedan tillbaka till motelektroden, det vill säga 
pluskontakten. Grafiten överför elektroner från pluskontakten till 
elektrolyten mellan elektroderna. Där reduceras I3

--jonerna i elektrolyten 
enligt formeln:
I3

- + 2 e-→ 3 I-

Dessa joner transporteras till arbetselektroden och avger två elektroner till 
det oxiderade färgämnet och reducerar det till grundtillståndet enligt 
formeln:
2 färgämne+ + 3 I-→ 2 färgämne + I3

-

Solljus träffar solcellen och hela processen startar på nytt! 

Elektrolyten består av en jonlösning av I-/ I3
-

och leder ström. Den droppas på ett tunt 
lager papper, en så kallad spacer, som 
placeras mellan elektroderna. Arbets- och 
motelektroden läggs ihop med de ledande 
sidorna mot varandra och fästs med 
pappersklämmor. 

När solljuset träffar arbetselektroden 

exciteras elektroner från färgämnets 

valensband (atomens yttersta fyllda 

elektronband) till dess ledningsband (ett 

elektronband som oftast är tomt). 

Elektroner vandrar därifrån genom TiO2-
filmen och lämnar färgämnet oxiderat och 
positivt laddat. Elektronerna rör sig mot 
glasets ledande lager och ut i en yttre krets 
där de kan utföra ett elektriskt arbete.



Labbhandledning (1/6)
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Förberedelser

• Bered TiO2-pasta genom att droppa motsvarande 2 ml ättiksyra 
till 1 g TiO2-pulver i påsen. Gnugga påsen mellan fingrarna tills 
pastan är slät. Detta bör göras av lärare.

• Förbered färgämne. Tina exempelvis frysta bär eller extrahera 
färgämne från gröna blad med hjälp av etanol. (se sidan 13)

Arbetselektroden

TiO2-pasta

1. Ta reda på vilken sida av glassubstraten som är ledande med 
hjälp av multimetern som ska vara inställd på 2000 Ω. 
Multimetern ger utslag då spetsarna hålls mot den ledande 
sidan. 

2. Lägg glassubstraten med den ledande sidan uppåt. Maskera 
glasen med tejp på tre sidor.

~ 3 mm

~ 7 mm

Ingen tejp



Labbhandledning (2/6)

8

3. Klipp av ett av hörnen på påsen med beredd TiO2-pasta så att 
du får en sprits med fin spets. Spritsa ut en klick, lite större 
än ett knappnålshuvud, på varje maskerad arbetselektrod. 

4. Smeta ut TiO2-pastan till ett tunt lager genom att dra (inte 
rulla) en glasstav fram och tillbaka över klicken tills filmen är 
jämn. Pastan torkar ganska fort, så arbeta snabbt!

5. Låt filmen torka en kort stund så att filmen inte kladdar.

Sintring

1. Sintra glassubstraten på en trefot med nät över en 
gasbrännare (bunsenbrännare) i ca 5 minuter eller på en 
värmeplatta inställd på 300°C i ca 30 minuter. TiO2-filmen blir 
mörkare gul-brun när lösningsmedel och annat bränns bort 
men blir sedan ljusare igen när TiO2-filmen är färdigsintrad. 

2. Stäng av gasbrännaren eller värmeplattan. Låt glassubstraten 
svalna en stund på trefoten eller plattan för att undvika 
sprickor i glasen.

Infärgning med färgämne

1. Förbered färgämne. (Se sidan 13)
2. Placera glassubstraten med TiO2-filmen nedåt mot färgämnet 

till dess att den helt färgad. Det tar bara en kort stund. 



Labbhandledning (3/6)

3. Plocka upp glassubstraten med TiO2-film och skölj försiktigt 
bort kladd och överflödig färg med etanol. Torka försiktigt av 
elektroden med mjukt papper. Gnugga inte (då kan filmen följa 
med).

Motelektroden

Grafit

1. Mät vilken sida som är ledande på motelektroderna på samma 
sätt som med arbetselektroderna.

2. Belägg den ledande ytan med ett tunt lager grafit genom att 
rita över den med en mjuk blyertspenna. Täck ca 2/3 av ytan. 
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~ 2 cm

Spacer

1. Klipp till en bit kleenex, pappers-
näsduk eller annat tunt papper med 
flera lager i fyrkanter som är ca 2x2 
cm.

2. Dela på pappret och använd endast 
ett lager. 



Labbhandledning (4/6)

Sätt ihop solcellen

Elektrolyt

1. Placera spacern ovanpå den infärgade TiO2-filmen på
arbetselektroden. 

2. Droppa 1-2 droppar elektrolyt från droppflaskan på spacern.

Lägg ihop elektroderna

1. Placera elektroderna med de ledande skikten mot varandra. 
Den del av glassubstraten som inte är belagd med TiO2-film 
respektive grafit ska sticka ut på varsin sida om solcellen. 
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2. Fäst pappersklämmor på solcellens kanter så den håller ihop 
under mätning och drivning av miniräknare. 



Labbhandledning (5/6)
Mäta och driva miniräknare

1. Börja med att mäta den spänning och ström som solcellen 
genererar. Håll solcellen under en OH-projektor och koppla 
multimeterns minuspol till arbetselektroden, pluspolen till 
motelektroden. Ställ in multimetern på 20 V spänning 

respektive 20 mA eller 2000 µA ström! En korrekt byggd 
solcell genererar ca 0,5 V. 

2. För att driva en miniräknare behövs mer än 1 V spänning. 
Därför behöver alltså solcellerna seriekopplas, motelektrod
mot arbetselektrod. Det kan man antingen göra med hjälp av 
sladdar och krokodilklämmor eller genom att lägga en solcells 
arbetselektrod mot en annan solcells motelektrod och flytta på
pappersklämmorna så att dessa håller ihop de seriekopplade 
solcellerna.
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Labbhandledning (6/6)

12

Plocka isär cellerna

1. Plocka bort pappersklämmorna, ta isär glassubstraten och 
släng spacern i papperskorgen.

2. Gnugga bort den infärgade TiO2-filmen på arbetselektroderna 
med papper fuktat med etanol eller vatten.

3. Gör rent motelektroderna med etanol eller vatten. Det kan var 
mycket svårt att få bort blyertsen. Låt den i så fall vara kvar på
glasen.

4. Lägg glassubstraten i de uppmärkta behållarna. Håll isär mot-
och arbetselektroder. 

5. Lägg tillbaka annat material i lådan. 



Färgämne

Många olika livsmedel och ämnen fungerar bra att extrahera 
färgämne ur och färga in TiO2-belagda elektroder med, till exempel

- Hallon, blåbär, björnbär och svarta vinbär 
- Gröna blad (spenat, maskrosblad eller björklöv)
- Te med hibiskus

13

1. Färska bär mosas, eventuellt med lite etanol. Frysta bär tinas 
och ingen etanol brukar behöva tillsättas om bären saftar sig. 

2. Riv eller klipp gröna blad i småbitar och lägg dem i en liten 
bägare. Täck bladen med etanol. Rör om i blandningen och låt 
den stå en stund (ca 15-30 min) tills blandningen färgats starkt 
grön. 

3. Te extraheras i hett vatten (ca 50 ml vatten 
till 1-2 tepåsar) i en bägare där också
elektroderna sedan placeras .

Prova gärna att färga in TiO2-filmen 
med andra färgämnen, till exempel 
rödbetor eller rödbetsspad, curry, 
karamellfärg, skal av rödlök…



Att tänka på…
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Säkerhet
• Man är ännu inte helt klar över vilka risker det innebär att arbeta 
med nanopartiklar. TiO2-pulvret bör därför hanteras försiktigt och 
pastan bör beredas i dragskåp. 

• Undvik att få elektrolyt på händerna. Använd skyddshandskar 
under laborationen. 

• Elektrolyten innehåller jod och kaliumjodid löst i etylenglykol. 
Koncentrationen är 0,05 M I2 och 0,5 M KI. Skulle elektrolyten ta 
slut eller det finnas intresse av att göra den själv är detta möjligt. 
Jod är korrosivt, så var försiktig.

• Glassubstratens kanter kan vara vassa, så hantera dem försiktigt.

• Då brännare och värmeplattor bör endast användas under 
uppsikt av lärare.

Hantering av avfall
• Påsen med rester av TiO2-pasta kan slängas i papperskorgen. 
Likaså kan eventuellt spill av pastan torkas upp med papper och 
slängas. 

• Spacern slängs i papperskorgen. 

• Går glassubstrat sönder kan de läggas i vanlig glasåtervinning 
eller skolans insamlingsbehållare för trasigt glas.

• Diska övrigt använt material som vanligt.



Att tänka på…
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Praktiska tips

Färgämnet

• Använd labbrock för att skydda kläder från färgfläckar.

• För att färgämnet ska kunna binda till titandioxiden måste det 
innehålla en hydroxi- eller ketogrupp (-OH eller =O). Dessa aktiva 
grupper finns i färgämnet i exempelvis hallon, blåbär, björnbär och 
svarta vinbär, men inte i jordgubbar!

TiO
2
–pasta

• TiO2–pastan kan även bres ut på de maskerade glassubstraten 
med hjälp av en plastlinjal eller målas på med en styv pensel.

• Arbeta i dragskåp då TiO2-pastan bereds för att undvika att andas 
in nanopartiklar.

• Var försiktig med multimetrarnas spetsar och miniräknarnas 
krokodilklämmor. Glassubstratens ledande skikt repas lätt.

• Det går att belägga arbetselektroderna med TiO2 från solkräm, 
tandkräm eller Tippex. Det maskerade glaset beläggs på samma 
sätt som pastan gjord på det medföljande pulvret. Elektroderna blir 
dock inte lika effektiva.
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Skolcellslådan

Teori och fördjupning



I ett system som ska fungera som en solcell måste två
processer hända:

1.  Excitation: Solen ger sin energi till elektroner i ett material. 
Elektroner hamnar då på en högre energinivå och positiva 
laddningar stannar kvar på en lägre energinivå.

2. Separering: De elektriska laddningarna måste kunna tas ut i en 
yttre krets för att kunna utföra elektriskt arbete.

Solcellens princip
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1. Infallande solljus absorberas av ett färgämne. Energin i det 
absorberade ljuset exciterar elektronerna i färgämnet till en 
energetiskt högre nivå.

2. Elektronerna som fått ökad energi injiceras i TiO2 som är en 
halvledare. Färgämnet lämnas i ett oxiderat tillstånd.

3. Elektronerna transporteras genom TiO2 mot det ledande 
glaset och genom kretsen där ett arbete kan utföras, till 
exempel att driva en miniräknare.

4. Elektronerna fortsätter mot pluspolen, motelektroden, där de 
reducerar redox-paret i elektrolyten.

5. Elektrolyten reducerar det oxiderade färgämnet.

6. Maximala spänningen är energiskillnaden mellan 
redoxpotentialen i elektrolyten och ledningsbandet i TiO2.

Vad händer i cellen?
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Sol, ljus och energi

Det solljus som faller in mot jorden är elektromagnetisk
strålning med olika våglängd. Förhållandet mellan
våglängd (λ, lambda) och frekvens (ν, ny) är

Eftersom allt ljus har samma hastighet (c=299 792 458 m/s) 
betyder det att varje våglängd har en specifik frekvens samt att de 
är omvänt proportionella mot varandra. Längre våglängd betyder 
lägre energi.

Våglängden bestämmer om vi uppfattar strålningen som synligt 
ljus, värme eller inte alls. Det synliga ljusets olika våglängder 
uppfattar vi som olika färger. Det ser dock vitt ut trots att det är en 
blandning alla färger. 

I solspektrat syns att intensiteten är störst för synligt ljus vilket ger 
att mest energi också kan fås ur solljuset därifrån. Solceller bör 
därför verka i det spektrala området, det vill säga absorbera synligt 
ljus.

Våglängd, λ (nm)
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Elektrisk energi beskrivs med storheterna ström (I) och spänning 
(U). 
Laddningar förflyttas av elektroner. Ström är ett mått på antalet 
elektroner som passerar en viss yta per tidsenhet. Spänning är den 
genomsnittliga energin en elektron förflyttar. 

Vid generering och användning av elektricitet behövs både ström 
och spänning. Jämför med ett vattenfall! Mer vatten ger starkare 
(vatten)ström medan ett högre vattenfall (högre spänning) ökar 
vattnets potentiella energi.

I en solcell exciteras elektroner upp till en högre energinivå av 
energin i det infallande solljuset. För att använda energin måste 
elektronen separeras från det exciterade ämnet och ledas dit där 
det elektriska arbetet ska utföras. Elektronerna återförs sedan till 
cellen för att fylla ut platsen en annan exciterad elektron lämnat. 
Kretsen är sluten.

Ström och spänning
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Halvledare 

Ett materials ledningsförmåga beror på antalet elektroner som kan 
agera laddningsbärare. I en metall finns många fria elektroner 
medan de i en isolator är bundna till fasta positioner. En 
halvledares ledningsförmåga kan däremot förändras genom tillförd 
energi eller dopning. 

Dopning innebär tillsats av ett annat ämne för att ge materialet ett 
överskott av elektroner (n-dopning) eller av positiva hål 
(underskott av elektroner, p-dopning) vilket förbättrar 
ledningsegenskaperna. Halvledare används i bland annat dioder, 
transistorer och solceller och har mycket stor betydelse inom 
elektronik.

Titandioxid är en halvledare av n-
typ, det vill säga den har ett 
överskott av elektroner. TiO2 är en 
ogiftig metalloxid som är olöslig i 
vatten och används som vitt 
pigment i tandkräm, vit målarfärg, 
solkräm och pudrade donuts. Som 
metall är titan mycket hållbar på
grund av sitt skyddande oxidskikt 
och används t.ex. i rymdfärjor och 
implantat i kroppen.

Titandioxiden i skolcellslådan är i 
form av nanopartiklar som är ca 25-
50 nm stora. TiO2-film i förstoring
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När TiO2-pastan värms till hög temperatur bakas nanopartiklarna 
ihop och bildar ett kontinuerligt nätverk. Denna process kallas för 
sintring och sker i tre faser. Först evaporeras vatten från 
titanoxidpastan. Vid högre temperatur bränner man bort organiska 
ämnen. Till slut smälter man samman själva titanoxidpartiklarna. 

Det är viktigt att TiO2-partiklarna bildar ett kontinuerligt nätverk för 
att elektronerna ska kunna ta sig genom TiO2 till kontakten och ut i 
en krets. Den bruna färgen under sintringen beror på att organiska 
ämnen (lösningsmedel och eventuellt annat) bränns bort. Kvar blir 
enbart TiO2!

Sintring
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Elektronerna rör sig med diffusion genom TiO2 -nätverket (blå
pilarnas “random walk”). 

D* = exciterat färgämne
D+ = oxiderat färgämne
I- = jodjoner i elektrolyten
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Redox-elektrolyt

En elektolyt i fast eller flytande form sluter kretsen och 
transporterar elektriska laddningar. I- reducerar det oxiderade 
färgämnet och omvandlas till den oxiderade formen [I3]-. Vid 
motelektroden händer den omvända processen, de oxiderade [I3]- -
jonerna reduceras till 3I-.

Redox-reaktionerna som sker är alltså:

Arbetselektrod:
2 färgämne+ + 3I- → 2 färgämne+ [I3]-

Motelektrod:
[I3]- + 2 e- → 3I-
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IV-kurva

En så kallad IV-kurva (V=Voltage=spänning, I=ström) har stor 
betydelse vid karaktärisering av en solcells egenskaper. För att 
kunna göra en IV-kurva behövs förutom en multimeter även ett 
variabelt motstånd eller ett antal motstånd med olika resistans att 
koppla in i kretsen.

• Bestäm arean av solcellens aktiva yta med linjal.

• Bestäm maximala strömmen (kortslutnings-strömmen, Jsc) med 
hjälp av multimetern utan att koppla in något motstånd i kretsen. 

• Bestäm maximala spänningen (öppenkrets-spänningen, Voc) med 
multimetern vid oändligt stort motstånd.

• Gör sedan ett antal mätningar av ström och spänning med 
varierande resistans. Plotta in värdena i en graf med strömmen (I) 
på y-axeln och spänningen (V) på x-axeln.
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Bestäm var effekten 
Pmax = I·V = Ainre= Jmp·Vmp

är som störst. Jmp·Vmp ger en graf i form av en rektangel (röd 
rektangel i figuren nedan). mp står för maximum power, maxeffekt.
Jämför med den teoretiska maxeffekten

P = Imax·Vmax = Ayttre

som man får genom att multiplicera Jsc=Jmax med Voc=Vmax vilket 
även det ger en graf i form av en rektangel (grön rektangel i 
figuren).
Kvoten mellan Ayttre och Ainre anger måttet fill factor, ff. Det anger 
helt enkelt hur många procent av den teoretiskt maximala effekten 
som solcellen genererar. 

För att beräkna verkningsgraden η antag ljusintensiteten 1000 
W/m2 och beräkna verkningsgraden för er kurva och
den rektangulära grafen enligt:
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