
 

Solsystem 3A   
Science fictionlajv om att skapa en ny hemvärld. 

Galaktiska rådets beslut att bygga den nya intergalaktiska motorvägen krävde att solen 
Vesper och alla planeter som kretsar runt den behövde sprängas. För invånarna på 
planeterna Cardie, Astro och Salve innebar detta att de måste hitta någon ny stans att 
bo. Med hjälp av rådet och administrationen på planeten Machina så har nu ett 
alternativ hittats. I solsystem 3A finns en planet som skulle kunna fungera. Det kräver 
dock att alla kommer behöva bo där tillsammans trots sina olikheter. Forskarteam med 
experter från de olika planeterna har valts ut för att besöka planeten, titta på lösningar 
och undersöka planeten närmare. 
 
“Ni, utvalda forskare, är Astros hopp om en ny framtid!”, orden som President Hiak hade 
sagt dagen före deras avresa från Astro, ekade i Jikos huvud. Det var sant, de skulle på en 
resa, utforska en helt ny planet. Det som var den högsta drömmen för alla 
forskarstudenter, hade slagit 
in. Nu skulle Jiko och de 
andra se till att den nya 
planeten dög att bo på. Att få 
träffa forskare från Cardie 
och Salve skulle också bli 
intressant. Undrar om de är 
så konstiga som man har 
hört. Är det sant att 
cardianernas arenor för 
luftboll svävar i omlopp som 
en måne? Har salvianer 
hologramkomunikation med 
virtuell känsel? Jikos huvud 
var fullt av frågor som sakta 
mattades av när 
hypersömnen aktiverades. 
Färden mot Solsystem 3 A var 
påbörjad.   
 

“Tur att vi fick till en stor arena för den nya planeten annars hade alla Cardianer blivit 
missnöjda.” 

 

Paketets tema och innehåll  
Solsystem 3A handlar om inkludering, perspektiv och forskningsarbete. 

I Solsystem 3A får eleverna spela forskare från olika planeter med olika kulturer som 
kommer behöva flytta ihop och bilda ett nytt gemensamt samhälle. De får tillsammans 
skapa olika delar i samhället och försöka att ta in sina olika planeters perspektiv så alla 
blir representerade. De får även undersöka den nya planeten och fundera kring hur en 
forskningsprocess går till. Lajvet går att köra både med en klass eller med flera. Varför 
inte kombinera klasser från olika skolor? Vi har alltid med dräkter och den rekvisita som 
behövs. Det ingår även vidarearbetesmaterial för att kunna arbeta vidare med lajvet i 
ordinarie undervisning efteråt. 
 



 

Ämnen 
Värdegrundsarbete, NO 
 
Tidsåtgång 
En heldag. 
 
Målgrupp 
Årskurs 5-7 
 
Antal deltagare 
Kan spelas med en klass om max 30 
deltagare per speltillfälle eller två 
klasser tillsammans med max 60 
deltagare per speltillfälle. 
 

Lokalbehov 
Utomhuslajv. Naturområde med relativ 
ostördhet från friluftsliv och 
toalett-möjlighet av någon form i 
närheten. Kan i beställningen göras om 
för att köras inomhus.  
 
Vuxna medverkande 
Vi behöver en lärare per klass som är 
med hela dagen. Två lärare är ett plus. 
Lärarna kommer få spela en roll och 
deltaga i lajvet. Det är viktigt att det är 
samma lärare hela dagen. Även 
specialpedagoger skall vara med och 
lajva. 

 
Kontakt 
För frågor eller prisförfrågningar kontakta oss på info@lajvbyran.se. 
Det finns även mer information och kontaktuppgifter på vår hemsida www.lajvbyran.se. 


