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MATTEMORDEN
TV-SERIE I ÅTTA DELAR FÖR ATT VÄCKA LUST OCH INTRESSE FÖR MATEMATIK.
MÅLGRUPP: VUXNA ELEVER PÅ FOLKHÖGSKOLA

MATTEMORDEN: SERIENS SYFTE OCH MÅL
Prestation inom matematikämnet är starkt knutet till
självförtroende. Mattemorden, en TV-serie i åtta delar,
vill genom att väcka lust och intresse för matematik
stärka elevens självförtroende till ämnet. Serien utspelar sig i en småstad på svenska landsbygden är alla
känner alla. Vi möter en man i 50-årsåldern som varit
alkoholiserad sedan hans fru lämnade honom tillsammans med eras nyfödda dotter för 18 år sedan. Han
kallas Professorn av de andra byborna eftersom han är
lite speciell - han är duktig på matte.
När en kvinna hittas död under mystiska omständigheter och den enda ledtråden är en ekvation, visar
det sig snart att matematik blir oumbärligt för att förhindra fler dödsfall och lösa mysterier. Samtidigt får vi
se lärandeprocessen hos de andra i staden, speciellt hos
kommissarien som fuskat sig igenom matten i skolan,
och hur flera människor får upp ögonen för matematikens nytta.

SÅ HÄR KAN DU ANVÄNDA SERIEN I UNDERVISNINGEN

Varje avsnitt innehåller ett antal olika matematiska gåtor. Handlingen kretsar även kring matematikens nytta
och självförtroendets roll för att våga pröva och hitta
lösningar på problem - såväl i matematiken som i verk2

liga livet. Låt gärna diskussionen kring detta tema fortsätta i klassrummet.
Denna handledning innehåller dels övningsuppgifter som knyter an till materialet i respektive avsnitt, dels
diskussionsfrågor för att bygga vidare på uppgiftens, avsnittets eller seriens tema. Diskussionsfrågorna passar
för samtal i både större och mindre grupper. Materialet
är tänkt att användas efter att eleverna har sett avsnittet för att ge dem chans till reflektion och för att befästa
kunskaperna av de matematiska delar som visats.
På grund av de stora variationerna i kursupplägg
på olika nivåer följer inte de olika matematiska områden som täcks någon särskild följd, men serien fungerar
helt på egen hand utan kunskaper i det speciella området. Detta för med sig att man med fördel kan låna uppgifter från tidigare avsnitt så länge minnet av uppgiften
är färskt. Handledningen kan tillsammans med serien
användas för att visa på matematikens nytta i vardagslivet, yrkeslivet och samhället i stort. För varje avsnitt
finns en lista över de mest relevanta matematiska begreppen, sett både till avsnittet i sig samt till uppgifterna som föreslås.

Av Marcus Näslund, (Matematiker och Ordförande för
Mattecentrum)

AVSNITT 1
Relevanta begrepp: Räta linjens ekvation, linjära ekvationssystem, faktorisering, primtal.
Diskussion: Hur viktigt är självförtroende när det kommer till matematik? Jämför professorns och kommissariens relation och inställning till matematikämnet.
Diskussion: Vilka typer av uppgifter kan räta linjer användas till? Vilka exempel kan hittas i matteboken? Gör
en lista på exempel. Kan vi lösa problemen utan kunskaper om räta linjer? Om någon föreslår att lösa en
uppgift algebraiskt, diskutera huruvida ekvationerna
som uppstår faktiskt är desamma som uppstår från räta
linjer.

Övningsuppgift/Diskussion: Kommissarien pratar
om sin dyskakyli. Vad är det egentligen? Låt eleverna
söka rätt på information om dyskalkyli.

Övningsuppgift: I avsnittet används två räta linjer för
att ge ett hemligt meddelande, ett mobilnummer. Matematik används för mycket mer avancerade hemliga
koder som skyddar exempelvis betalkort och trafik på
internet från att avlyssnas. En sådan metod kallas RSA
och är inte alls omöjlig att knäcka, men säkerheten ligger i att det är väldigt svårt att faktorisera stora tal, exempelvis att 35 kan skrivas som produkten av 5 och 7,
eller att 77 är produkten av 7 och 11. Låt eleverna faktorisera olika tal och kom gemensamt fram till hur, om
man faktoriserar så långt som möjligt, man alltid når
fram till samma uppsättning tal - och förklara därigenom primtalsbegreppet.
Diskussion: Förklarar och beskriver du, dina klasskamrater och din lärare en händelse, ett problem eller ett tal
på ett och samma sätt? Eller kan samma sak beskrivas
och förklaras på olika sätt? Kan ett problem ha olika
lösningar? Diskutera och experimentera genom att ta
uppgifter från olika matematikläromedel och jämför
hur likartade uppgifter förklaras. Pröva också att själva
beskriva en problemlösning i skrift och jämför med varandra. Hur skiljde sig era lösningar/beskrivningar åt?

AVSNITT 2

Relevanta begrepp: Geometri, trigonometri, pythagoras sats, exponentialfunktion.

Övningsuppgift: Trianguleringsmetoden är precis
densamma som används i GPS och som gör att smartphones vet var du befinner dig. Hur kan triangulering
genomföras i 1, 2 och 3 dimensioner? Hur mycket svårare blir problemet?
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Övningsuppgift: Alla kartor ljuger på olika sätt. Jorden
är som ett klot (eller snarare som ett ägg) men kartor är
platta rektanglar. Går det att forma en rektangel till ett
klot? Testa med ett papper - rita en enkel världskarta
och gör den till ett klot utan att vika eller få några överlappningar, det går inte. Diskutera: Vad betyder detta?
Övningsuppgift: Uppgiften i klassrummet visar en rätvinklig triangel, vilket betyder att talen bildar en pythagoreisk trippel: De tre talen (3, 4, 5) uppfyller Pythagoras sats (32 + 42 = 52). Hur kan du hitta fler?
Euklides kom fram till ett sätt att hitta pythagoreiska
tripplar. Välj två heltal m och n så att m>n. De tre talen i
en rätvinklig triangel, som alltså uppfyller Pythagoras
sats a2 + b2 = c2, kan räknas ut såhär:
a = m2 - n2

b = 2mn

c = m2 + n2

Övningsuppgift: Som vi ser ovan finns det heltalslösningar till Pythagoras sats. Genom att ändra exponenten till något större än 2, exempelvis a^3 + b^3 = c^3,
upphör de möjliga lösningarna. Detta kallades Fermats
lilla sats vilken formulerades redan på 1600-talet men
ett bevis hittades inte förrän på 90-talet och var över
100 sidor långt.
Låt eleverna söka reda på andra typer av olösta problem. Tips på andra problem som är lätta att hitta bra
förklaringar på är: P=NP, Collatz förmodan, Handelsresandeproblemet, Antalet möjliga schackpartier, Goldbachs förmodan, vilka tal är transcendenta, hur många
primtalstvillingar finns det.
Ett annat känt lättförklarat problem som lösts på
senare år är Fyrfärgsproblemet.
Se uppgiften som ett sätt att belysa och stimulera intresset för matematiken som ett högst levande forskningsområde.men är tänkta att stimulera intresse och
belysa det faktum att matematik är ett högst levande
forskningsområde.

Övningsuppgift: I avsnittet ser vi att en serie siffror
som kan tolkas som bokstäver. Kan all information
skrivas som siffror? Är det beroende på hur man tolkar
siffrorna? Låt eleverna i grupp hitta på egna koder med
beskrivning av hur man kan lösa dem. När bokstäverna
har förvandlats till siffror kan man till exempel addera
4 till varje bokstav, och sedan omvandla dem tillbaka till
bokstäver. HEJ => 8 5 10 => 12 9 14 => LIN.
Om något tal blir större än 29 (antalet bokstäver), subtrahera 29. Utifrån algebraiska regler för hur ordet kodas - kan en annan elev skriva upp uträkningen för att
avkoda meddelandet?

AVSNITT 3
Relevanta begrepp: Derivator och integraler, (rekursiva) talföljder, samband sträcka-tid-hastighet.
Övningsuppgift: Professorn räknar ut var tågen möts
genom att veta tågens hastighet och avgångstider, samt
avståndet mellan avgångsplatserna, det är alltså fyra
variabler varav tre är kända.

Formulera om uppgiften så att du exempelvis vet hastighet, plats och var tågen möts - räkna därefter ut
avståndet mellan städerna med hjälp av samma lösningsmetod. Eftersom vi redan vet svaret är det lätt att
bekräfta. Fortsätt variera vilken variabel som är känd
och visa hur likartade lösningarna blir. Diskutera vad
som händer om två variabler är okända.

Övningsuppgift: Tid och är också avgörande när man
kollar filmer på hemsidor som YouTube. Här används
matematik för att avgöra när en video kan börja spelas
(samt för att minimera storleken på videofilen så att den
går snabbare att ladda ner, men det ska vi inte gå in på
här). Att börja direkt blir problematiskt om filmen inte
laddas ner lika snabbt som du ser på den, men att vänta
till hela videon är nedladdad är onödigt eftersom den
fortsätter ladda ner medan du ser på den. När kan hemsidan börja spela upp filmen? Hastighet och sträcka är
”egentligen” andra saker, men matematik är generellt.
Med variablerna nedladdningshastighet v, filmens längd
T och nuvarande tidpunkt t får vi:
Nuvarande tid <= Hur mycket som laddats i förväg +
Hur mycket som laddats sedan uppspelning
t <= vx + vt

vilket kan skrivas om till: x >= t/v - t som ska gälla för
alla tidpunkter ända till slutet, med andra ord:
x >= T/v - T.

Med olika antaganden om filmlängd (t.ex. T = 60 s,
3600 s…) och hastighet (v = 0,5, …) beräkna och diskutera skillnader för olika variabelvärden. Gör något slags
diagram över olika värden när ni varierar en av variablerna. Undersök också hur matematiken används inom
andra tekniska sammanhang. Hemsidan weusemath.
org har många förslag.
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Övningsuppgift: När lokföraren ser personen på rälsen försöker hen naturligtvis stanna - men liksom en
bil kan inte tåget stanna ögonblickligen. För att förstå
bromssträcka kan vi tänka oss olika typer av matematiska modeller. En möjlig modell följer formeln för likformig accelererad rörelse. Ett rimligt antagande är att
tåget färdas i 160 km/h = 45 m/s. Hastigheten v vid t

sekunder efter inbromsning blir då: v(t) = 45 - 1.1t och
sträckan som tåget färdats efter inbromsningen är s(t)
= 45t - 1.1t^2

Beroende på om ni har gått igenom derivator/integraler går det att diskutera samband mellan v(t) och dess
primitiva funktion s(t) och vad derivatan av v(t) är.
Oavsett går det att hitta hur lång bromssträcka ett tåg
har. Jämför med en bil (https://korkortonline.se/teori/
reaktion-broms-stopp/ har mer information).
Övningsuppgift: När Karla och professorn upptäcker
mannen fastspänd på tågrälsen - varför försöker de
inte testa olika kombinationer på låset? Hur många
kombinationer finns det? Med fyra siffror blir det
10*10*10*10 = 10 000 kombinationer. Hur lång tid kan
det ta?

Samma metod kan användas för lösenord på olika hemsidor. Där kan man oftast använda åtminstone stora
bokstäver, små bokstäver samt siffror (29 + 29 + 10 =
68 möjligheter). Hur långt måste ett lösenord vara för
att vara “säkert”? Anta att en hackare kan testa till exempel 1000 lösenord varje sekund. Testa med olika
längder på lösenordet och skriv upp antal möjligheter
och tiden att testa alla i en tabell, eller försök ta fram en
ekvation för att räkna ut.
Övningsuppgift: Vid lösningen av sifferföljden återfinns återigen ett tal som kan tolkas. 671 33 kan vara
ett postnummer. Relaterat till lås- och lösenordskombinationer: hur många postnummer kan det finnas? De är
fem siffror långa och kan inte börja med 0. Hur många
svenska registreringsskyltar (tre bokstäver + tre siffror) kan det finnas?
Övningsuppgift: Fibonaccitalföljden är ett exempel på
en talföljd som varken är aritmetisk eller geometrisk.
Som Professorn säger kom den till “för att visa hur kaniner förökar sig”. Fibonacci tänkte sig att ett kaninpar
måste vänta en generation innan det kan få några kaninungar (förenklat här till exakt två stycken). Det kan
vara roligt att förtydliga genom att rita upp talen som
par av kaniner.

AVSNITT 4

Relevanta begrepp: Aritmetiska talföljder, summor av
talföljder.

Övningsuppgift: Repetera uppgiften i början: Hur
många tvåor förekommer i talen från 1 till 1000?. Variera uppgiften till andra siffror och diskutera om lösningen måste vara densamma. Varför är 0 ett specialfall
(första siffran i talet kan inte vara en nolla)?
Diskussion: Pythagoréerna som nämns i avsnittet var
faktiskt en riktig matematisk sekt under antiken. De

försökte förklara hela världen med hjälp av matematik,
som de tillsammans med matematik och astronomi ansåg vara något mycket mystiskt. De trodde starkt på att
vetenskap kunde användas till både frigörelse och förgörelse och därför ville de begränsa matematikkunskaper till några få människor. Intressant nog kunde dessa
lika gärna vara kvinnor som män. De hade också en del
konstiga idéer, som att bönor var mycket dåligt och att
människor ej fick fortplanta sig under sommaren. Mer
information går lätt att hitta på internet. Låt eleverna i
grupp eller enskilt leta upp mer information om någon
av de matematiker vars namn lånats till “de nya pythagoréerna” och berätta för de andra. Diskutera skillnader och likheter.

den. Varje siffra får bara användas en gång till samma
ledtråd. Alltså kan inte ledtråden vara 3 och ha tre rutor,
för då måste alla vara 1. Däremot kan 3=1+2 på två rutor och 3=3 på en ruta. Vissa tal kan alltså bara skrivas
på mycket begränsat antal sätt. Finns det fler? Vilka är
“värst”?

Övningsuppgift: Låt eleverna konstruera egna Kakuros och låt en klasskamrat lösa dem. Sudoku är ett
annat exempel på sifferpussel.

Övningsuppgift: Hur fungerar koordinatsystem? Vad
är skillnaden mellan koordinater på en platt yta och på
jorden (som inte är platt)? Det sista gäller kartor. Hur
gör man kartor? Forma ett klot till en rektangel, går
det? Hur gör man annars? Olika projektioner.

Övningsuppgift: I magiska kvadrater är summan längs
varje kolumn, rad och diagonal densamma, och varje
tal från 1 till N får endast användas en gång.. Det finns
en formel för den “magiska summan” i en kvadrat med
NxN rutor som ser ut såhär:
Övningsuppgift: I scenen i klassrummet går läraren igenom det “busenkla sättet” att räkna ut summan av udda
tal. Varför fungerar denna metod? Illustrera med hjälp av
att ordna upp kvadrater enligt mönstret på bilden.
Kan man använda formeln för att också räkna ut summan av de udda talen från M till N, där M > 1? Låt eleverna resonera fram till lösningen att subtrahera summan
1 till M-1 från summan 1 till N.
Knyt an till det förra som ett specialfall till generella
aritmetiska summor - visa att formeln stämmer om avståndet mellan talen är 2 och första talet är 1.
Övningsuppgift: Diskutera uträkningen om att köpa öl
i Danmark som visas i avsnittet. Kan vi utifrån beräkningarna ändra några av variablerna i uträkningen för
att besvara:
1) Hur mycket närmre måste man bo för att det ska vara
värt kostnaden?
2) Hur mycket mer måste de köpa för att det ska vara
värt kostnaden?

AVSNITT 5

Relevanta begrepp: Koordinatsystem, vinklar, funktioner, delbarhet.
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Övningsuppgift: Ett Kakuro är som “matematiska
korsord” där summan av siffrorna som fylls i ger ledtrå-

Vad bör summan i mindre eller större kvadrater vara?
Ett specialfall är när kvadraten bara är en ruta, då måste
ju summan vara 1. Stämmer det? Hur många olika sätt
kan siffrorna ordnas på i en 2x2-kvadrat? Vilken av dem
är “magisk”? Använd formeln för att veta vad summan
ska vara.

Övningsuppgift: Vinklar kan beskrivas på olika sätt.
Varför säger vi att det är just 360 grader runt en cirkel?
Det hör förmodligen ihop med att vi har 60 “grader” på
klockan. Varför just 60? Vi vill kunna dela upp så mycket
som möjligt utan att få många decimaler. 60 är delbart
med 4 så vi har fyra kvartar om exakt 15 minuter på en
timme. Men 60 är också delbart med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,
12, 15, 20, 30, 60 vilket gör det ypperligt för detta. Hur
ser det ut med andra tal - har de fler delare? Testa! Alla
tal i närheten har faktiskt färre.

AVSNITT 6

Relevanta begrepp: Sambandet sträcka-tid-hastighet,
linjära ekvationssystem, olikheter.
Övningsuppgift: Låt eleverna i mindre grupper göra
egna uppgifter av samma typ som i avsnittet: Några tal
ska hittas utifrån några ledtrådar. Låt en annan grupp
försöka hitta talen utifrån beskrivningarna. Går det
bara att testa sig fram eller finns det smarta genvägar
att ta? Finns det mer än en lösning till problemet?

Diskussion: Är matte verkligen det “universella språket” som videon som Karla hämtar säger? Är den samma överallt? Andra kulturer har använt sig av andra
talsystem och inte vetat lika mycket, men matematiska
resultat från antiken, till exempel Pythagoras sats, är
lika sanna idag som de var för 2000 år sedan. Diskutera
i helklass vad matematikämnet är bra för, både i vardagen och inom olika yrken.

nummer finns både med tio siffror och med tretton siffror. För den korta varianten, multiplicera första siffran
med 10, nästa med 9, och så vidare ner till 1. Beräkna
summan S av dessa tal. Till exempel för boken med ISBN-nummer 0-306-40615-2 beräknas S såhär:

Övningsuppgift: Professorn räknar, med kanske overklig exakthet, ut hur lång tid det tar att springa en viss
sträcka. Låt eleverna uppfinna egna likadana uppgifter
om samband mellan tid, sträcka och hastighet.

Diskussion: Kontrollsiffror är värdefulla för att veta att
numren inte skrivits fel, till exempel när du beställer en
bok via internet eller hanterar ett lagersystem på en dator. Men hur säker är metoden med kontrollsiffror? Vad
händer om två eller fler siffror råkar bli fel? Finns det
bättre sätt? Går det att lösa smidigt utan matematik?

Diskussion: Hur ser olika människor på mattekunskaper? Är det viktigt att kunna? Uppfattas det annorlunda
att inte kunna räkna jämfört med att inte kunna läsa eller skriva? Låt eleverna diskutera.

Hämta exempelvis information om olika fordon och
djur från internet och räkna ut hur lång sträcka de hinner under en viss tid. Jämför en sportbil med en rymdraket, en snigel, och en hare. Hur lång tid behöver de för
att åka till Island, ett varv runt jorden eller till solen?
Diskussion: Hur hade polisundersökningen gått utan
några mattekunskaper? Ta reda på under vilka delar av
“vanliga” polisundersökningar matematiska kunskaper
används.

AVSNITT 7

Relevanta begrepp: Geometri, area, omkrets, delbarhet, enhetsomvandling, talet pi.

Övningsuppgift: Vilket år utspelar sig serien? Använd
Karlas personnummer: 960803-9567. I första avsnittet
fick vi veta att hon precis fyllt 18 år. Vilka detaljer talar
för respektive emot detta årtal? Exempel är vilka mobiltelefoner och datorer som används.

Övningsuppgift: Det går att kontrollera om ett personnummer möjligen är oäkta. Den sista (tionde) siffran
beräknas utifrån de tidigare nio genom följande formel.
Multiplicera varannan siffra med två och addera sedan
summan av alla siffror. Exempelvis för personnumret
750231-0241 blir siffrorna: 7*2, 5, 2*0, 2, 2*3, 1, 2*0, 2,
2*4, alltså: 14, 5, 0, 2, 6, 1, 0, 2, 8. Summan av alla siffror
är: S = 1 + 4 + 5 + 0 + 2 + 6 + 1 + 0 + 2 + 8 = 29.
Den sista siffran (kontrollsiffran) ska vara skillnaden
mellan S och närmaste övre tiotal. Det närmaste övre
tiotalet är 30, så skillnaden är 1. Således är 7502310241 ett riktigt personnummer - om februari hade haft
31 dagar. Avgör om Karlas personnummer är äkta.
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Övningsuppgift: En likadan metod som med personnumret används för ISBN-nummer på böcker. ISBN-

S = 10*0 + 9*3 + 8*0 + 7*6 + 6*4 + 5*0 + 4*6 + 3*1 + 2*5
+ 1*2 = 132

ISBN-numret är bara korrekt om talet S är delbart med
11. I det här fallet är 132 = 11 * 12. Ta fram några böcker, och bekräfta att ISBN-numret är korrekt. I de fall
kontrollsiffran är X räknas den som 10.

Diskussion/Övningsuppgift: Detta är relaterat till
den sjunkande båten. Vad är meningen med att använda olika enheter? Vilka gamla enheter känner ni till som
inte används idag? Hur kan vi omvandla mellan olika
enheter?
Några exempel på enheter är: 1 (svensk) aln = 2 fot =
0,59 meter, 1 tunnland = 4937 kvadratmeter, 1 matsked
= 3 teskedar = 15 ml.

Övningsuppgift: Ännu en tillämpning finns inom datorernas värld, där all data är binära tal. Till exempel
kan det röra sig om jämn paritet - att antalet ettor i en
grupp (till exmepel åtta siffror) ska vara jämnt. Så om
ett tal börjar 1011011 bör alltså åttonde siffran vara
1 så att antalet ettor är jämnt. För varje grupp om åtta
siffror som datorn tar emot räknas antalet ettor - är det
ett udda antal vet den att något gått fel och kan rätta till
det.
Övningsuppgift: Uppfinn i smågrupper egna figurer
bestående av enkla geometriska figurer som trianglar,
rektanglar, cirklar. Ge figuren till en klasskamrat för att
dela upp figuren i dessa figurer, och sedan räkna ut arean. Gå tillsammans igenom formlerna för area hos de
tvådimensionella figurerna.
Diskussion: I avsnittet förekommer talet “roten ur pi”
som är ungefär 1,772. Professorn avrundar aldrig värdet utan räknar exakt. Vad hade hänt om han gjort det?
Hade han fortfarande fått fram personnumret? Hur exakt är exakt nog?

AVSNITT 8
Relevanta begrepp: Delbarhet, multiplar, ekvationslösning, olikheter.

Övningsuppift: Återskapa uppgiften med att fylla en
bägare med hjälp av två andra. Det går bra att använd
för stora mått, glas, koppar eller annat - tejpa upp en
viss gräns om det behövs. Låt eleverna i grupp testa att
återskapa uppgiften från serien (Två bägare om 3 och
5 dl, fyll den ena med exakt 1 dl) samt även med andra
storlekar. Exempel är två bägare om 4 och 9 dl, fyll den
ena med exakt 6 dl. Ett annat exempel är två bägare om
9 dl och 10 dl, fyll den ena med exakt 7 dl.
Diskussion: Vilka begränsningar går att tänka sig för
denna uppgift? Varför blir det problem om alla tal är
multiplar av ett annat - till exempel om de har volymerna 2, 4 och 8 dl? Vad händer om alla bägare är av jämn
volym, går det att mäta upp en udda volym? Varför inte?
Gäller det omvända - om alla bägare är udda, går det att
mäta upp en jämn volym? Hänger det ihop med addition av jämna respektive udda tal?

Övningsuppgift: Om eleverna ser likheten mellan uppgiften med balansvågen och hur ekvationslösning fungerar, genomför en liknande uppgift. Dels med andra
tal - vilket tal behövs på vilken sida för att balansera?
Om vi inte balanserar, är det “större än”- eller “mindre
än”-tecken som bör skrivas däremellan? Introducera
så småningom även negativa tal (magiska saker som
trycker upp vågskålen). Det går även att introducera
konceptet med olika valutor, till exempel 3+5+12 svenska kronor på ena sidan och 2+x amerikanska dollar på
andra sidan.
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Övningsuppgift: När man alltid ser facit i slutet av boken är det lätt att tro att allt inom matematiken är löst
och inget är kvar att lösa. Så är det verkligen inte. Ett exempel på en uppgift som inte ens professorn kan svaret
på kallas Collatz problem. Det följer enkla regler:
1. Först, välj ett positivt heltal, till exempel 7.
2. Om talet är udda: Multiplicera med 3 och addera 1.
7 blir i så fall 22.
3. Om talet är jämnt: Dividera med 2. 22 blir i så fall 11.
4. Repetera steg 2 eller 3 om och om igen.
Låt eleverna testa detta genom att börja med olika tal.
Vad händer alltid till slut? Oavsett vilket tal man börjar
med så kommer man till 1. Collatz problem är som följer: Blir det alltid 1 oavsett vilket tal man börjar med,
eller finns det något som inte fungerar? Detta har ingen
matematiker lyckats lösa än.

