
Gotland i Minecraft
Installera Minecraft-filer

Gör så här för att installera på Windows, Mac eller Linux
1. Ladda ner den komprimerade zip-filen.
2. Öppna katalogen för nedladdade filer och packa upp zip-filen i en katalog
3. Flytta den uppackade katalogen med filer till Minecraft-katalogen på din dator: 

Windows: Skriv ”%appdata%\.minecraft” i adressfältet i Utforskaren och dra eller  
kopiera katalogen till katalogen ”saves” under ”%appdata%\.minecraft” 
Mac: Flytta katalogen till ”Bibliotek/Application Support/minecraft/saves” i din hemkatalog. 
Om du inte ser mappen Bibliotek:  
Gå till Program/verktygsprogram och starta programmet Terminal 
Skriv in: chflags nohidden ~/Library 
Nu är foldern Bibliotek synlig i din hem-mapp. 
Linux: Flytta katalogen till ”.minecraft/saves” direkt under din hemkatalog.

4. Starta Minecraft och logga in med ditt användarnamn och lösenord som vanligt.  
Välj ”Singleplayer”.

5. Nu kan du se den hämtade filen som en ”World”. Markera den och klicka på ”Play selected world” 
för att öppna världen i Minecraft.

Gör så här för att installera filer för Pocket Edition på iOS.  
En förutsättning är att du först har installerat pocket edition via Appstore.
1. Ladda ner den komprimerade zip-filen till din PC eller Mac
2. Öppna katalogen för nedladdade filer och packa upp zip-filen i en katalog
3. Flytta den uppackade katalogen med filer till Minecraft-katalogen på din mobila enhet:

a. Starta ett program som kan hantera filer i filsystemet exempelvis iExlorer,  
FileEXplorer eller motsvarande.

b. Skapa en mapp under Apps/Minecraft PE/games/com.mojang/MinecraftWorlds  
som namnsätter världen, ex. Visby, och kopiera de uppackade filerna och  
db-katalogen till mappen. 
Mappar kan inte kopieras med gratis-versionen av iExplorer så du måste  
först skapa mappen db manuellt och sen kopiera filerna till mappen.

4. Starta Minecraft och logga in med ditt användarnamn och lösenord som vanligt.  
Välj ”Singleplayer”.

5. Nu kan du se den hämtade filen som en ”World”. Markera den och klicka på ”Play selected world” 
för att öppna världen i Minecraft.

Gör så här för att installera filer för Pocket Edition på Android.  
En förutsättning är att du först har installerat pocket edition via Google Play.
1. Ladda ner den komprimerade zip-filen till din PC eller Mac
2. Öppna katalogen för nedladdade filer och packa upp zip-filen i en katalog
3. Flytta den uppackade katalogen med filer till Minecraft-katalogen på din mobila enhet.

a. Koppla in din android enhet till din dator och visa filerna i den uppackade  
katalogen på enheten.

a. Kopiera den uppackade katalogen och klistra in den under  
games/com.mojang/minecraftWorlds/.  
Om du inte hittar filerna kan det hjälpa att starta om din enhet.

4. Starta Minecraft och välj ”Singleplayer”.
5. Nu kan du se den hämtade filen som en ”World”. Markera den och klicka på ”Play selected world” 

för att öppna världen i Minecraft.

Mer information och länkar finns på raa.se/minecraft


