
’Minecraft’ er kendt som ”spillet med alle klod-
serne” og er elsket i fritidsklubber såvel som på 
børneværelser. Man starter uden udstyr eller husly 
RJ�VNDO�VÂ�E\JJH�HQ�EDVH�RJ�ƮQGH�YHM�WLO�VSLOOHWV�
VLGVWH�ERVV�̩�GUDJHQ��6SLOOHW�VOXWWHU�IRUPHOW��QÂU�
GUDJHQ�HU�EHVHMUHW��PHQ�IRU�ODQJW�GH�ưHVWH�HU�o0L-
necraft’ én stor legeplads, hvor man kan bruge 
uger eller år på at fjolle rundt og “lege hus” alene 
eller sammen med sine venner. 

Minecraft

Nej

Nej

Nej

Nej

Voldeligt, uhyggeligt eller blodigt?

Mikrotransaktioner?

Intenst gameplay?*

Svært at lære?

Muligt at tale/skrive med
fremmede spillere? Ja

minecraft kort fortalt

I ’Minecraft’-universet skal spilleren, typisk i rollen som 
HQWHQ�GHQ�VWXPPH�KHOW�6WHYH�HOOHU�$OH[��ƮQGH�YHM�QHG�
WLO�7KH�(QGHU�'UDJRQ�IRU�DW�NRPPH�KMHP�YLD�GHQ�SRUWDO��
VRP�GUDJHQ�EHVN\WWHU��)RU�DW�ƮQGH�GUDJHQ�VNDO�PDQ�IÕUVW�
ƮQGH�1HWKHU�YHUGHQHQ��)RU�DW�ƮQGH�GHQ��VNDO�PDQ�IÕUVW�
ƮQGH�2EVLGLDQ��)RU�DW�ƮQGH�2EVLGLDQ�VNDO�PDQ�����RJ�VÂ�
videre. ’Minecraft’ er grundlæggende én lang serie af 
opgraderinger af ressourcer og konstruktioner, som 
er spundet ind i en overlevelseskamp i en verden fyldt 
med edderkopper, zombier og mangel på mad. 

Man overlever ved at bygge et hus eller en base, som 
beskytter mod de onde monstre, og ved at holde sulten 
for døren. For at bygge sit hus skal man ud og høste 
ressourcer. For at kunne gøre det skal man først bygge 
værktøjer og en rustning, så edderkopperne ikke spiser 
ÆQ��'HW�EHW\GHU��DW�GHU�EDJ�VSLOOHWV�VLPSOH�GHVLJQ�RJ�
JUDƮN�JHPPHU�VLJ�NRPSOHNVH�EHUHJQLQJV��RJ�SODQOÃJ-
ningsopgaver for ressourceindsamling og -udforskning. 

Vi anbefaler En stor del af spillet foregår faktisk før 
og efter spillet. Læg en plan, udforsk, og tag en snak 
om strategi. Kig på legen rundt om og inde i spillet.

’Minecraft’ er både et spil og en (digital) leg. For 
ODQJW�GH�ưHVWH�HU�GHU�LNNH�QRJHW�IRUPÂO�PHG�
’Minecraft’ ud over at lege. Ligesom når man 
E\JJHU�KXOH�L�VNRYHQ��%DVHQ�L�VSLOOHW�NDQ�I[�YÃUH�
et piratskib, en rumstation eller en ridderborg. 
Spillet er fyldt med forskellige fantasifulde ind-
slag, hvor både dyr og monstre spiller en stor 
rolle, men kernen er den samme som for ti år 
siden, da spillet udkom: at bygge en base med 
VÂ�PDQJH�IRUVNHOOLJH�ƮUNDQWHGH�UHVVRXUFHU��
PDQ�NDQ�ƮQGH�

’Minecraft’ er et spil, der er sjovt for gamere i 
DOOH�DOGUH��'HW�UHODWLYW�OHWWH�JDPHSOD\�RJ�GHQ�
KDUPOÕVH�JUDƮN�HU�LQGE\GHQGH�IRU�GH�ưHVWH��
og graver man dybere i materien, er den store 
uudforskede verden inddragende og indholds-
rig. Oplevelsen kan være fantastisk at dele med 
andre, men så snart andre mennesker træder 
ind i spillet, mister man også kontrollen over 
indholdet. 

Vær opmærksom på
$W�NRQưLNWHU�IUD�VNROHJÂUGHQ�LNNH�WDJHV�
med ind i spillet.
Nogle af spillets monstre kan være uhyg-
gelige for de mindste.
Sørg for, at ’Minecraft’ bliver ved med at 
være sjovt, ved at behandle det som no-
get, vi leger sammen, og ikke spiller mod 
hinanden.

for voksne

*Gameplay beskriver den måde, man spiller spillet på.

Husk altid at tage højde for det 
enkelte barn, når du skal vurdere 
egnetheden af et spil.



Samarbejde og holdspil

I ’Minecraft’ kan man spille sammen på private eller 
RƬHQWOLJH�VHUYHUH��(Q�VHUYHU�HU�qYÃUWHQq�IRU�GHW�VSLO�RJ�
den verden, man spiller i. En enkelt spiller kan også være 
YÃUW�IRU�YHUGHQHQ��PHQ�HU�PDQ�I[�HQ�XQJGRPVNOXE�HOOHU�
SFO, er det nemmest at have en ekstern server som 
vært. I en stor fælles verden spiller alle på lige fod med 
KLQDQGHQ��RJ�YÃUWHQ�IRU�VSLOOHW�EHVWHPPHU��RP�PDQ�I[�
kan skade hinanden, regler for bytte og lignende.

Én udfordring ved at spille sammen i ’Minecraft’ er, at 
VHOYRP�HW�KXV��HQ�EDVH�HOOHU�HQ�VNXOSWXU�KDU�WDJHW�ưHUH�
uger at bygge op, så kan den rives ned på et øjeblik. 
Udstyret med dynamit, eller bare hakke og skovl, kan 
man ødelægge endnu hurtigere, end man kan skabe. 
'HW�KDU�L�QRJOH�VLWXDWLRQHU�EHW\GHW��DW�NRQưLNWHU�IUD�
legepladsen tages med ind i spillet og eskalerer. 

Vi anbefaler Selvom det ikke fysisk gør ondt, kan 
det godt være rigtig trist at få ødelagt noget i ’Mi-
necraft’, som man har brugt lang tid på at bygge. 
Husk at anerkende, at selvom det “bare” er et spil, 
så er det rigtige mennesker, der spiller det, og som 
bruger rigtig meget tid på at bygge ting i spillet.

PEGI 7+
PEGI-aldersmærkning er vejledende 
om spillets indhold på billed- og lyd-
side. PEGI er ikke et forbud mod, at 
yngre børn spiller et bestemt spil.
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Ordbog

Biome
En del af verdenen, som er afgrænset af lokal fauna 
og udseende ̩�I[�ÕUNHQ��MXQJOH�PY�

Creeper
Et kendt og forhadt monster, der springer sig selv i 
luften og tager spilleren og dennes base med. Kendes 
på sit grønne udseende og hvæsende lyd. 

Enderman
Monster i spillet, som ikke angriber spilleren, men 
ư\WWHU�WLOIÃOGLJW�UXQGW�SÂ�HNVLVWHUHQGH�NORGVHU�RJ�
bygninger. 

Mob
Fælles betegnelse for alle dyr og monstre i spilver-
denen.

Nether
Alternativ dimension eller parallelt univers.

The End
Alternativ dimension eller parallelt univers, hvor dragen 
NDQ�ƮQGHV�

Redstone
Særligt materiale i spillet, som bl.a. kan bruges til at 
forbinde maskineri i automatiske kredsløb.


