Bilde 1: Sola er stjernen i solsystemet vårt. Alle
planetene, også jorda, beveger seg rundt sola
og får lys og varme fra den.
Sola er egentlig en glødende gasskule som
brenner hele tiden. Den er som et stort bål!
Rundt sola er temperaturen flere millioner grader. Heldigvis er sola veldig langt unna oss, så vi
kjenner bare en behagelig varme her på jorda.

Bilde 2: Både lyset og varmen fra sola er energi.
Faktisk er sola den største energikilden jorda
har tilgang på.
Foreløpig er vi ikke så flinke til å utnytte
solenergien. Det må vi prøve å bli bedre til!

Bilde 3: Har du sittet på et berg eller en steintrapp en sommerkveld rett etter at sola har gått
ned? Da har du kanskje kjent at lufta blir kaldere, men steinen er fremdeles varm. Det er fordi
stein, og mange andre materialer, blir varme i
sola. De suger til seg solenergien, og varmen
slipper langsomt ut etter at sola har gått ned.

Bilde 4: I et drivhus utnytter vi soloppvarmingen direkte. Drivhus er bygget for at planter som trenger sol og
varme skal kunne vokse godt, selv om det er litt kaldt ute.
Veggene er laget av gjennomsiktig plast eller glass så sola
kan skinne inn og varme opp alle tingene der inne: jord,
stein, planter og potter. Men varmen slipper ikke like lett
ut av drivhus, for plast eller glassveggene holder igjen
mye av varmen. Derfor blir det varmere inne i drivhus
enn utenfor. Og alt som er varmet opp av sola om dagen,
slipper langsomt ut den lagrede solenergien om natten.
Sånn utnytter drivhus solenergien hele døgnet.

Bilde 5: Hvor varmt noe blir i sola, kommer an på hvor
mye lys og varme materialet det er laget av kan absorbere. Å absorbere betyr å suge opp eller ta til seg noe, for
eksempel solenergi som her. Materialer som tar til seg
mye av solenergien blir varme i sola. Svarte overflater
absorberer nesten alt sollyset. Derfor blir de veldig varme. Det motsatte av å ta til seg, er å kaste fra seg, eller
reflektere. Hvite overflater, eller blanke og skinnende
overflater, reflekterer nesten all solenergien. Derfor blir
de ikke like varme som de svarte.

Bilde 6: Solenergi kan faktisk koke maten vår! Solkokere,
eller solovner, er bygget slik at mange solstråler sendes
mot det stedet vi setter maten. Dette er nok ikke den
raskeste måten å lage mat på, men hvis du har god tid og
er tålmodig er dette et fint miljøeksperiment, som viser
at vi kan få energi fra naturen uten å bruke elektrisitet fra
stikkontakten. Energien fra solstrålene fanges i den sorte
esken, og glassplaten gjør at varmen ikke forsvinner.
Temperaturen inne i esken stiger og pølsene blir varme.

Bilde 8: For å kunne bruke energien fra solen, må vi fange
og lagre den. Solceller er en måte å «fange» den på. I solceller blir energien fra sollyset omgjort til strøm, og strøm
kan vi bruke til veldig mye. Med et solcellepanel kan vi få
strøm der det ikke er noe kraftnett, for eksempel i ei hytte.
Strømmen kan vi bruke med en gang, eller lagre i batterier. Det går også an å koble solcelleanlegget til strømnettet. Da kan vi bruke strømmen selv, eller sende den ut i
ledningsnettet sånn at andre kan få bruke den. Det finnes
også andre måter å fange solenergi på. Noen bruker for
eksempel solfangere utenfor huset for å varme opp vann
som lagres i varmtvannstanker.
Bilde 9: Grønne planter er naturens egne solceller. De
omgjør energien i sollyset til sukker. Sukker er jo lagret
energi, akkurat som strøm. Når du spiser poteter, jordbær,
ris eller hvetemel spiser du lagret solenergi. Faktisk er
all maten vi spiser laget av sola. For hønene, som legger
egg, og kuene, som lager melk, spiser først gress, som har
grodd i sollyset. Og kjøttet vi spiser har engang vært dyr,
som spiste planter.

Bilde 10: Husker du vi sa at nesten all energi kommer
fra sola? Sola er en enorm energikilde. Og når vi utnytter
solenergien direkte, som i solceller eller solfangere, er det
også ren energi. Men ikke all lagret solenergi er ren energi.
Olje, kull og gass kalles ofte for fossile energikilder fordi de
er laget av dyr og planter som levde for mange millioner år
siden. Siden har de døde dyre- og planterestene langsomt
blitt omdannet til olje, kull og gass. Denne prosessen tar
millioner av år, derfor er olje, kull og gass ikke-fornybare
energikilder.

Bilde 11: I dag er mye av verdens energibehov basert på
fossile energikilder. Men bruken av olje, kull og gass fører
til mange miljøproblemer. Blant annet slipper vi ut mye av
gassen karbondioksid. Den stiger opp i atmosfæren vår,
og fungerer litt som plast- eller glassveggene i et drivhus;
den holder varmen inne på jorda. Det er dette som kalles
drivhuseffekten. Da blir jordavarmere enn den burde være,
og det påvirker både været, dyrelivet og havene våre.

Bilde 12: Vi trenger energi, men vi må bruke energikilder
som ikke ødelegger miljøet og jorda vår. Sola er en ren og
fornybar kilde til energi. Derfor bør vi bruke solenergien
aktivt.

