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Instruktion och spelmanual för  

Minecraft Pocket Edition 

 

 

 

Vad är Minecraft? 
Minecraft är ett kreativt förstapersons-spel som finns till dator, smartphone/surfplattor och spelkonsoller. Spelet har i sig inget syfte 

eller mål; det skapar man själv! Det som främst särskiljer Minecraft från andra spel är att man kan bygga, ungefär som med lego. 

Folk över hela världen har byggt borgar, städer och hela planeter i spelet, och man visar gärna upp sina skapelser på Youtube och 

på diverse internetforum. 

 

Spelet har huvudsakligen två lägen: äventyr (survival) och kreativt (creative). I äventyrsläget börjar man helt utan resurser, och 

måste själv skaffa sig trä, jord, sten och mat för att överleva. Ju längre man spelar, desto bättre verktyg och byggnader kan du 

skapa, och med lite tur hittar du djur och växter som du antingen äter upp på studs, eller tar hem och utvecklar ditt lantbruk med. 

Värt att notera är att det finns monster, och de är mest aktiva nattetid. Ett hus med starka väggar och ett svärd att försvara sig är 

helt nödvändigt. Om du dör tappar du alla dina saker, och får börja om på ett slumpat ställe. 

 

I det kreativa läget finns det inga begränsningar vad gäller resurser, och du kan inte dö av vare sig monster eller svält. Du kan även 

flyga. I det här läget handlar det inte om att skapa ett äventyr, utan snarare att bygga stora, galna byggnader, världar eller 

maskiner. Du kan bygga exakt samma saker här som i äventyrsläget, men det går att bygga t.ex. en stor pyramid utan att först 

behöva hugga sten i två timmar. 

Det finns även många modifikationer av spelet, där ytterligare funktioner eller mål skapats. 

Hur spelar man? 

Att navigera sig i Minecraft pocket edition kräver att man använder båda händerna, vänsterhanden för att styra karaktären framåt, 

bakåt, vänster eller höger. Högerhanden används för att kolla runt i världen och placera ut/ta bort block.  

När man är inne i en spelvärld har man ett grafisk gränssnitt man använder för att röra sig och bygga i världen.  
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Nere i det vänstra hörnet på bilden(se ovan) är rörelseknapparna, de använder man för att röra sig i den riktning de pekar åt. I 

mitten längst ner av skärmen är snabbmenyn av block man bygger med. Cirkeln på bilden är en markering på att man trycker på 

det stället av skärmen, det är på så sätt man kollar runt, placerar ut och tar bort block. De tre knapparna längst till höger används 

för att hoppa/flyga. 

 

Äventyrsläge 

Om du slagit sönder ett block kommer det ha en liten svävande ikon där det en gång stod. Du kan då plocka upp det, genom att gå 

nära det, och bygga saker med det. Gå in i byggmenyn, genom att trycka på knappen.   

 

 

Där kan du navigera dig mellan din personliga låda, dina kläder och dina möjliga byggen, genom att klicka på de olika flikarna till 

vänster i menyn.  

 

Exempel: För att bygga ett arbetsbord behöver du trä. Hugg ner två block av ett träd (håll ner fingret på trädet), gå sedan till 

byggmenyn.  

 

 

Tryck på arbetsbänken för att komma till bygglistan(mellersta fliken på vänster sida).    
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Tryck sedan på träblocken i listan (till vänster) och tryck två gånger på byggknappen till höger. Du har nu gjort om träet till plankor. 

 

 

Du kan nu välja att bygga ett arbetsbord i byggmenyn. Tryck på arbetsbordet i listan till vänster och tryck sedan på byggknappen till 

höger.  

 

Arbetsbordet ligger nu i din snabbmeny (om det fanns plats där annars tryck på arbetsbänken i din privata låda). Du kan nu stänga 

byggmenyn (krysset längt upp till vänster) och placera ut arbetsbänken i världen där du vill ha den. Det gör du genom att trycka på 

platsen i världen där du vill ställa arbetsbänken. 

Kreativt läge 

I det kreativa läget behöver du inte skapa verktyg eller förädla material. Alla typer av objekt och block finns i byggmenyn du ser om 

du trycker på knappen. 

  

 

 

På höger sida kan du bläddra mellan flikar för att hitta material som passar, och du använder dem genom att lägga dem i din 

snabbmeny (längst ner).  
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Tryck på önskat objekt så lägger det sig automatiskt i snabbmenyn. Stäng byggmenyn med knappen uppe till vänster. Sedan är det 

bara att börja bygga! 

 

För att flyga trycker du snabbt två gånger på hoppknappen nere till höger på skärmen.  

 

 

Då dyker det upp två nya knappar, en under och en över hoppknappen. Om man trycker på den övre knappen flyger man uppåt och 

med den nedre flyger man neråt.  

 

Om man vill bygga högt är det mycket praktiskt att prova detta. 

Vad är syftet? 

Det finns inget egentligt syfte med Minecraft, det är bara en digital lek-/byggplats där man själv skapar syfte. Man kan spela online 

med främlingar, på stora och små servrar, i modifierat och ickemodifierat spel. Man kan spela lokalt med vänner och sätta upp egna 

mål, t.ex. att bygga upp Minas Tirith från Sagan om ringen-filmerna, eller att utmana ödet nere i underjorden (netherworld). Fler och 

fler upptäcker dock möjligheterna med spelet, främst inom skolans värld. 
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Speltips (Äventyr):     

Mat  

I Minecraft-världen blir man snabbt hungrig, och det står högt upp på prioriteringslistan att få tag i mat. Beroende på svårighetsgrad 

kan man antingen bli väldigt skadad eller dö, om ”matmätaren” sjunker ner på noll, så håll redan från början utkik efter sådant som 

går att äta. 
 

Vad finns då att äta? I början är det enklast att hitta något djur som man kan få kött av. Får, kor, kaniner eller kycklingar är några 

av de djur som ger dig kött att äta om du dödar dem. Du dödar djur genom att slå dem med något valfritt föremål eller med handen. 

Det kommer dock ta avsevärt mycket längre tid att döda djuret om du slår med en pinne istället för ett svärd. När du slår blir djuret 

tillfälligt rött, vilket betyder att den har blivit skadad och har förlorat energi. Slår du tillräckligt många gånger så kommer djuret att dö 

och tappar sina värdefulla saker, så som kött, päls eller fjädrar till exempel. Kom ihåg dock att kött ska tillredas i ugn innan det äts 

för att få ut så mycket energi som möjlig, och för att undvika att du blir sjuk. 

 

 

 

En annan sak att ha i åtanke, speciellt i början, är att om du exempelvis äter upp alla kor i din närhet – så kan det ta lång tid innan 

du finner nya. Se därför till att ha två djur av samma art kvar levande för att kunna para dessa och skapa en farm. Har man fått upp 

en stabil ökning av dessa djur, finns det alltid en säker källa till energirik mat i sin närhet. 

Har du inte tillgång till en ugn och behöver föda snabbt är grönsaker och frukt säkrare att äta. Det ger en liten mättnad och energi 

för tillfället, så att du kan fortsätta leta annan mat och överleva. Äpplen kan hittas genom att hugga ned trädgrenar, potatis finns 

odlade i främmande byar (se upp för gröna giftiga potatisar!), och morötter kan, om man har tur, tappas av zombies när du dödar 

dom. Kom ihåg att inte äta upp det direkt om det är din första morot eller potatis. Odla den, och utöka ditt grönsaksförråd istället! 

 

Förutom alla de olika råvaror som finns i Minecraft-världen, kan du även tillreda och skapa andra maträtter som höjer energivärdet. 

Av vete kan bröd bakas, två sorters svamp och en skål ger dig svampstuvning och en pumpa, socker samt ett ägg ger dig en 

pumpapaj. Eller varför inte festa till det genom att baka en tårta av mjölk, mjöl, socker och ägg? Nedan visas recept för att tillreda 

dessa. 
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Det finns alltså många sätt att finna mat på, vare sig du tar ditt metspö och fiskar, dödar djur eller odlar grönsaker och frukt. 

Slöjd 

För att effektivt bygga upp (eller förstöra) världen omkring dig behöver du lämpliga verktyg. De mest vitala är hackor, yxor, spadar, 

odlingshackor och svärd. Alla verktyg har en begränsad livstid, och kan hålla olika länge beroende på vilket material du byggt det 

av. De är också olika bra mot olika saker. Använd din hacka för sten, spade för jord, sand och grus, och yxan för att hugga ner träd. 

Verktygen kan byggas helt i trä, eller med sten, järn eller diamant.  

 

 

Utöver mat och verktyg kan du använda arbetsbordet för att bygga väldigt många saker, t.ex. tågräls, fiskespön, pinnar, trappsteg, 

sängar, båtar, staket, stegar, bokhyllor, böcker, kläder, rustningar, pilbågar och till och med elektroniska komponenter. 

 

Många av de saker man kan bygga kan man gissa sig till hur man gör, men om man snabbt vill veta kan man gå in på Minecrafts 

wiki (http://minecraft.gamepedia.com) och enkelt leta upp ritningar. Några ritningar för användbara saker kan du se nedan. 

           Pinne   Fackla        Fiskespö 

    

Stege    Hink 

 

 


