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1

Vi är fyra vänner:

Lars, Sandra, Aron och jag.

Vi brukar äta på restaurang ibland.

Idag träffas vi för att äta middag.

Det åskar utanför.

Mina vänner är mycket trevliga.

Vi är alla väldigt olika.

Lars tycker om naturen.

Han är lärare i geografi och biologi.

Han är också intresserad av idrott och bilar.

Sandra tycker om pengar.

Hon är chef i en stor internationell firma.

Hon reser ofta.

Sandra sitter på möten nästan varje dag.

På fritiden paddlar hon kanot.

Aron tycker om olika kulturer.

Han kan flera språk.

© Bokpil 2022        bokpil.eu ⚬ edu.bokpil.eu ⚬ villa.bokpil.eu

https://villa.bokpil.eu/
https://edu.bokpil.eu/
https://bokpil.eu/


Spelifierat lättläst Fixa fokus sida 2

Han arbetar som översättare.

Aron har humor och skrattar ofta.

Han är mycket hjälpsam.

Jag är konstnär.

Jag arbetar oftast hemma.

Jag bestämmer själv om min tid.

Mina fingrar har alltid fläckar av färg.

Oj! Blixten slår ner.

Det blir mörkt i restaurangen.

Mitt plex blir också mörkt.
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2

Plex är ett slags glasögon alla bär numera.

Ordet är samma både för ett och flera plex.

Man kan böja och tänja på plex-glasögonen.

Förr hade folk glasögon, mobiler och datorer.

Plex kombinerar alla tre. Det ger oss

många fler möjligheter än tidigare hjälpmedel.

Mitt plex anpassar sig till

mina behov och intressen.

Jag har till exempel en fin kamera i glasögonen,

för jag tycker om att fotografera.

Jag kan ringa upp eller söka information,

kolla meddelanden och finna platser på kartan.

Med hjälp av mitt plex kan jag resa vart som helst.

Jag kan också när som helst göra en virtuell promenad

i vilket museum som helst i världen.

Allt känns så verkligt, då jag står

med hjälp av plex mitt bland målningarna.

Jag använder mitt plex också för inspiration

då jag väljer färger eller motiv för att måla.

Jag kan lyssna på musik eller läsa en bok.

Plex översätter också från olika språk.
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Alla använder plex både hemma och i arbetet.

Alla människors plex kollar dessutom hälsan.

De mäter blodsocker, blodtryck och stress.

Mina intelligenta glasögon säger till,

då jag behöver gå till tandläkaren eller till apoteket.
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3

Nästa dag står jag i trappan och talar med Lars och Aron.

Dörren öppnas och Sandra rusar in.

‒ Hej Sandra, säger Lars. Hur går det?

Sandra stannar upp och stirrar på Lars.

‒ Vad är det? undrar Aron och jag samtidigt.

‒ Jag gick till bageriet, börjar Sandra.

Men jag såg inga bröd längre, utan endast

en hund som väntade utanför bageriet.

Jag gillar hundar, men nu blev jag plötsligt skrämd.

Den hade blixtrande röda ögon.

Jag betalade kvickt för brödet och sprang ut.

‒ Jag hade också en konstig upplevelse idag,

kommenterar Lars. Vi skulle diskutera under en lektion

hur krig påverkar miljön och vår planet.

Eleverna var entusiastiska. Plötsligt hände något absurt.

På slagfältet dök det upp en astronaut.

Mitt plex började beräkna hur högt vi kunde hoppa

om vi skulle stå på månen.

‒ Det är en fråga jag sökt information om, nickar Aron.

Hur hamnade månen i ditt plex, Lars?

‒ Ingen aning. Det var bara jag, som såg astronauten, svarar Lars.

Jag blev förskräckt och kunde inte längre ge order.

Eleverna sprang om varandra på slagfältet.

Mitt plex erbjuder mig nu endast data om svarta hål i rymden.
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‒ Jag tror att blixten slog ner i våra plex igår, funderar jag.

De gick säkert sönder. Vi får därför fel innehåll.

Jag ville måla en tavla med ett landskap idag,

men mitt plex visade bara hur jag åkte störtlopp.

Jag flög med hård fart rakt nedåt i

över tvåhundra kilometer i timmen. Det var förskräckligt.

‒ Du fick se det vinnande åket idag, muttrar Lars. Lyckans ost!

‒ Farten känns ännu i magen.

Min inspiration är borta, fortsätter jag. Jag försökte vila,

för jag kände mig trött, men jag är ännu nervös.

‒ Lars, ge mig dina glasögon, avbryter Sandra.

Jag vill se vilka hemligheter du bär på.

Lars vet inte vad han ska svara.

Han ger sina glasögon till Sandra.

‒ Jag visste inte, att du ser på kvinnor, ropar Sandra upprört.

Grannens tant har ju snygga sportkläder på sig!

‒ Jag tittar inte på kvinnor, mumlar Lars. Jag gillar sport...

‒ Du har fördomar mot kvinnor, fortsätter

Sandra ilsket. Du ogillar vegetarianer också.

‒ Låt mig förklara, försöker Lars protestera.

Det är ju inte mitt plex...

‒ Berätta dina sagor för någon annan, fräser Sandra.
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4

Jag skruvar på mina glasögon och funderar.

‒ Hör ni, mina vänner, säger jag plötsligt. Vi har alla förutfattade meningar
och fantasier, som vi kanske känner till. Men vissa fördomar och åsikter 
ser vi inte. Arons åsikter passar inte på din näsa, Lars. Mina fördomar 
duger inte för Sandras ögon, till exempel.

‒ Jag har sparat resor i mitt plex, säger Lars. Jag åker inte någonstans, 
utan säger till plex vad jag vill se. Det är mer ekologiskt att resa på det 
sättet. Men mina resor passar inte för Sandra, och jag har ingen aning om 
vart Aron vill resa.

‒ Kan vi byta kameror, tror ni? undrar Aron.

‒ Nu börjar det igen, avbryter Lars. Just nu ser jag leoparder som dansar 
samba på en glaciär. Pingviner spelar schack med giraffer i en djungel. 
Vems plex är det?

‒ Det låter som mina idéer, säger jag. Jag håller på med en tecknad serie 
som skapar medvetenhet om klimatet.

‒ Vad gör vi nu? Hur ska vi lösa problemet? Hur kan vi bli vänner igen alla 
fyra? undrar Aron försiktigt.

‒ Vi måste tänka och analysera, svarar jag. Vi behöver förstå vad som sker
med våra plex.

‒ Jag vet vad som pågår, säger Aron. Vi får fel schabloner på verkligheten.

‒ Hur menar du? frågar jag.

‒ Ditt plex lyssnar på din hjärna och följer dina sinnen, mest syn och 
hörsel. Systemet plockar också upp rädslor och andra känslor. Sen matar 
systemet din skärm med modellen. Du tror, att det är din verklighet, men 
det är egentligen en falsk bild.

‒ Min verklighet är inte falsk, protesterar jag. Mitt plex gör en hel del nytta
också.

‒ Så är det, instämmer Aron. Din verklighet är din sanning, men den kan 
vara fel för mig eller för Lars eller Sandra eller någon annan.
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‒ Jag skulle undervisa idag om berg på Balkan, men då fick eleverna bilder
från Sydamerika, avbryter Lars. Jag sände dem kartor och historiska årtal. 
Det dök upp segelbåtar och tips om resor till Sahara i deras plex.

‒ Stackars elever, skrattar Sandra. De lider nog av att de inte kan segla i 
öknen. Tycker ni inte, att det egentligen är roligt? Var och en av oss får ett 
nytt perspektiv på världen!

‒ Jag har gått tillbaka till min barndom idag, berättar Aron. Möblerna ser 
fortfarande enorma ut. Det är ganska skrämmande. Skärmen visar ljusblå 
nallar och andra djur med stora ögon. Jag ser knappar man ska trycka på. 
Jag måste ge poäng för varje djur. Sandra, du har en grön älg i famnen. 
Lars, på din arm hänger en violett lemur.

‒ Vi ser inget, säger båda.

‒ Djuren finns bara på min skärm, förklarar Aron.

‒ Blixten gjorde, att våra system kopplades fel. Nu får vi information och 
attityder från varandras plex, mumlar jag.

‒ Tills centralen hittar felet måste vi leva med, att vi fyra blandar oss i 
varandras liv, säger Aron.

‒ Menar du, att vi ska lära oss att acceptera varandra sådana vi är? undrar
Sandra.

‒ Just det, skrattar Aron. Tolerans och humor. Vi måste inse, att alla har 
hemligheter och sidor vi inte gillar hos oss själva och andra.
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4+

Alla människor har bekväma zoner, där  de vanligtvis rör  sig, och där de
känner att  de är trygga och mår bra.  Vi  begränsar oss ofta till  sådana
områden, som känns trevliga eller intressanta.

Genom att tvingas se på världen genom någon annans ”glasögon”  som
fiktiva plex kan  vi inse,  att  det  finns  många  olika  slags  sanningar  och
individuella  synsätt.  Människor  begränsar  ofta  sig  själva  också  genom
rädslor, fördomar och förutfattade meningar, eller för att de tror något.

Mänsklig och artificiell intelligens (AI) fungerar olika, trots att maskinerna
har skapats med den mänskliga hjärnan som modell.  AI grundar sig på
matematiska  algoritmer, som programmeras av människor, och som kan
avläsas av maskiner (datorer).

Maskinerna kan uppfatta omvärlden med hjälp av sensorer som kameror,
mikrofoner och andra signaler, men de bearbetar omvärlden på ett annat
sätt än den mänskliga hjärnan.

Maskiner ”lär” sig också på liknande sätt som människor gör, men klarar
ännu  inte  grundläggande  saker  människor  kan.  Algoritmerna  kan  till
exempel tolka tal, ansikten och olika saker, och även analysera dem, men
de har inga känslor eller sådana sociala och kulturella begränsningar eller
erfarenheter som människor samlar under livet.

Människor har en förmåga att koppla ihop saker på ett sätt AI ännu inte
kan. Den mänskliga hjärnan kan oftast urskilja ”fel” saker från riktiga, men
maskiner kan ”hallucinera”, alltså uppfatta och tolka fel, och kombinera
saker och händelser som inte alls hör ihop. AI kan finna mönster, men gör
inte de kopplingar mänskliga hjärnor kan göra.

Falska nyheter och felaktig information kan produceras genom algoritmer,
men för att göra dem trovärdiga behövs människor. Maskiner lär sig  lite
ungefär som ett barn, men AI har långt färre sensorer och möjligheter att
uppfatta omvärlden.

Ett exempel är konst: Människor fyller mentalt i bilderna med sådant som
fattas.  AI  kan skapa konst,  men något fattas i  den.  AI  kan också tolka
bilder  fel  och  resultatet  av  analysen  blir  något  helt  annat  än  det  en
människa ser. För en människa verkar ofta det AI får som resultat vara fria
fantasier.
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En viktig faktor i den mänskliga världen är att vi människor delar med oss
av erfarenheter och saker, äter tillsammans och är sociala på olika sätt. Vi
behöver kontakter och bekräftelse av varandra. Vi förväntar oss att andra
människor fungerar på ett visst sätt.

AI  fungerar  annorlunda.  Tillräckligt  intelligent  AI kan  programmera  sig
själv,  men samtidigt ökar riskerna, för AI  kan lösgöra sig från mänsklig
kontroll, och har redan börjat göra det till en viss grad. Algoritmer behöver
göras tillförlitliga,  för  annars kan de bli farliga  eller skadliga. För att en
maskin  ska  ”uppföra  sig” och  fungera  ”moraliskt”  måste  människorna
programmera  in  moraliska  regler.  Det  är  dock  ingen  garanti  för att
maskinen i framtiden förblir ”vänlig”.

Då en människa konfronteras med något, som är annorlunda än det som
är ”vanligt” eller personen tror, får människan en chans att ändra på sina
åsikter,  utvidga sin horisont  och utmana sina värderingar. En människa
kan  uppfatta  avvikelser,  medan AI  behöver  programmeras  speciellt  för
dem, för annars reagerar systemet inte på avvikelserna.

Då en människa bedömer eller fördömer någon annan på grund av klädsel,
religion, eller andra synliga eller osynliga faktorer, utesluts de ”andra” och
människan sänder negativa signaler, som kan vara skadliga både för den
själv och för andra. Men människor har oftast allmänbildning och intuition
och kan knyta ihop  både  fakta  och signaler  på olika sätt.  Maskiner vet
endast det som finns i deras system.

Algoritmerna programmeras oftast till att anta, att strategier som tidigare
fungerat väl också kan användas i framtiden. Ofta beräknar maskiner att
den enklaste teorin, som förklarar data, är den mest sannolika. Men det är
inte nödvändigtvis så.
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