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En introduktion av

OBS! Appen Pokemon Go går inte att ladda ner i alla mobiltelefoner!



Vad går Pokemon Go ut på?
Pokemon står för Pocket Monster (fick-monster).

Det bygger på “augmented reality” förstärkt verklighet.

Man tar sig runt i en virtuell värld för att fånga 
Pokemons. De dyker upp i den verkliga miljön, men kan bara 
uppfattas via spelet. Man måste alltså ut och gå för att 
hitta dem.

Pokemon Go använder Google Maps och GPS funktionen måste 
vara påslagen i mobilen.



När man hittar en Pokemon 
gäller det att fånga den 
genom att kasta en 
Pokeboll på den.

Med insamlade Pokemon kan 
man delta i tävlingar i 
PokeGyms (Pokemn Gym).

Man kan även försöka få 
sina Pokemon att växa sig 
“starkare” och utvecklas 
till nya varianter av 
Pokemon. Det finns minst 
150 olika Pokemon.



Pokestop
En plats där spelarna samlar 
på saker som ägg och 
pokemonbollar.

Pokestops markeras med små 
blå ikoner på kartan.



Innan du börjar spela
Ladda hem appen Pokemon Go och skapa ett användarkonto.

Bestäm därefter hur du vill se ut i spelet.



Vad stöter du på i 
Pokemonvärlden?
Du kommer att möta pokemon här och där. 
Du fångar den genom att kasta 
pokebollar mot dem.

Tryck på pokebollen och kolla färgen på 
pokemon. Gröna cirklar är lättfångade 
pokemon, röda är riktigt svåra.

På ikonen längst ner till höger på 
skärmen ser man vilken typ av pokemon 
som finns i närheten - om man klickar 
på ikonen.



Pokestops
Pokestops markeras med blå fyrkantssymboler. De uppträder 
där det finns någon form av landmärke (staty, konstverk,..).

Genom att gå till Pokestop och klicka på det kan man snurra 
bilden på skärmen. Det ger pokebollar, Pokemon-ägg, m.m.

Ibland sprudlar ett pokestop av gnistor - om någon placerat 
s.k. Lure Module vid platsen.Denna drar pokemon till 
platsen. Dessa Lure Modules går att köpa av pengar man 
vinner i Pokemon Gym eller med riktiga pengar.



Pokegym
När man nått nivå 5 öppnar sig möjligheten att gå till ett 
Pokegym. Där spelar man och utmanar varandra och tävlar med 
sina Pokemon för att avgöra vem som är starkast.

När man kommer till ett Pokegym kan man välja mellan tre lag 
(gul, blå, röd). Man väljer lämpligen samma team som sina 
spelande kompisar valt.



Razz Berrys, Incubators, Eggs, 
Potions

När man snurrar på 
PokeStops, ökar i level 
eller vinner Gym-matcher 
belönas man med olika 
typer av föremål.



Hur spelar man?
När du bestämt hur din spelare ska se ut dyker Professor 
Willow upp och visar var det finns Pokebollar.

När du klickar på en Pokemon får du fråga om du vill 
använda spelets inbyggda kamera.

För att fånga den Pokemon som visas på skärmen håller du 
fingret på Pokebollen och försöker kasta den mot Pokemon 
och fånga den. Pokemons är olika svåra att fånga.

När du fångat din första Pokemon behöver du ge din spelare 
ett namn.



Så hittar du Pokemons
Flest Pokemon finns i befolkade områden och parker. De 
finns olika typer av Pokemon t.ex. Vattenpokemon i 
närheten av vattendrag.

Vid Sightings visas Pokemons i närheten med lite gräs 
runt.



Att få högre level
Du får högre level ju mer XP (experience points) du 
samlar.

Fånga alla Pokemons du hittar, besök Pokestops och Gym 
för att öka XP. Om du har ett Lucky Egg så får du 
dubbla XP under en halvtimme



Besök Pokestops för att få “grejer”
De blå pinnarna med små snurrande lådor är Pokestops. De 
blir runda när du är nära. De är lokaliserade till 
landmärken i din omgivning. 

Klicka på ett närliggande Pokestop och snurra på den runda 
disken för att få pokebollar, ägg, revies, rasberries, 
potions m.m.

När du använt den blir den rosa och oanvändbar cirka fem 
minuter.



Utveckla dina pokemons
Ett av spelets mål är att utveckla Pokemon, få dem att bli 
starkare, lära sig nya tekniker att använda i Gym.

Att genomföra en Evolve (utveckling) kostar candy (godis).
Powerup (göra starkare) kostar godis och s.k. Stardust.

Candy får man genom att fånga Pokemon och därefter ge bort 
dem till Professor Willow genom att använda Transfer-knappen.

Stardust får man när man fångar Pokemon.



Pokemon Gym
De olika lagen kan slåss om att ha Gym i stan. Det lag som 
tagit över ett Gym placerar Pokemons där. Utmanande lag för 
sedan utmana dem.

Man kan även gå till ett Gym som man “äger” och träna där för 
att öka sina XP (experience points).



Kläck ägg med inkubatorn
Vid Pokestops kan du få Pokemon-ägg. Från spelstart har du 
en inkubator som du kan använda på ett ägg i taget.

När du har ägget i inkubatorn måste du röra dig så många 
kilometer som anges på ägget (2km, 5km, 10km).

Du kan inte röra dig för snabbt, t.ex. i bil.

När ägget kläckts får du en ny Pokemon.



Menyikoner i Pokemon
1. Kompassen – Klicka på denna för att centrera kartan bakom dig och tvinga den att ändra 
sig automatiskt beroende på åt vilket håll du rör dig. Klicka en gång till för att kunna 
snurra kartan som du själv vill.

2. Laddningssymbolen – När denna symbol dyker upp betyder det att spelet laddar in data.

3. Din Avatar – Här ser du alla inställningar för ditt eget Pokémon Go-konto, din profil. Du 
kan se vilka utmärkelser du fått, vilket lag/team du tillhör och vad du gjort i spelet den 
senaste tiden.

4. Pokébollen – Detta är spelets huvudmeny. Här kan du se bland annat vilka Pokémon du 
fångat samt ändra spelets inställningar. Du kan också se vilka prylar (items) du bär med dig 
samt gå till spelets affär (shop). I affären kan du, för antingen riktiga pengar eller för 
pengar vunna i Gym-matcher, köpa i princip allt du annars kan hitta via letande i spelet.

5. I närheten – Här ser du vilka Pokémon som just nu finns i din närhet. Har du stött på dem 
tidigare ser du exakt vilken Pokémon det handlar om. Är det en ny Pokémon ser du istället 
bara skuggan av den.



Mobilresurser
Du måste 
● ha internetanslutning
● ha GPS (Platser) aktiverad
● ha mobilen laddad ev. kompletterad med en powerbank.

Spara ström genom 
● att stänga av musiken, ljudeffekterna och vibrationen
● att aktivera funktionen battery saver. Då stängs skärmen av 

så fort man håller mobilen upp och ner.
● att stänga av AR-funktionen (kameran).


