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1. Elementær geometri.  
 
Aktiviteten kan enten opfattes som en læreraktivitet, hvor læreren fremstiller en lille interaktiv tns-fil, som 
eleverne efterfølgende leger med (også uden brug af TI-Nspire CAS-programmet, idet aktiviteten kan 
afvikles på playeren!), eller aktiviteten kan bruges som en elevfil, hvor eleven lærer at fremstille en lille 
interaktiv tns-fil, der kan bruges til at illustrere en bestemt pointe, i dette tilfælde om et geometrisk sted. 
 

Der ønskes en illustration af sætningen 1
2

T h g= ⋅ ⋅ . 

 
a) Tegn en trekant ABC, mål arealet, og lås det.  
 
b) Træk i en af vinkelspidserne (fx C), og iagttag, hvor C kan bevæge sig. 
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2. Lineære funktioner 
 
Aktiviteten kan enten opfattes som en læreraktivitet, hvor læreren fremstiller en lille interaktiv tns-fil, som 
eleverne efterfølgende leger med (også uden brug af TI-Nspire CAS-programmet, idet aktiviteten kan 
afvikles på playeren!), eller aktiviteten kan bruges som en elevfil, hvor eleven lærer at fremstille en lille 
interaktiv tns-fil, der kan bruges til at illustrere en bestemt pointe. 
 
a)  Tegn grafen l for en lineær funktion, f.eks. ( ) 1.5 2f x x= ⋅ + . Vis linjegitter på figuren. 
 
b)  Afsæt to punkter 1 1( , ( ))A x f x  og 2 2( , ( ))B x f x  på linjen l, så 1 2x x< . 
 
c)  Konstruér punktet 2 1( , ( ))C x f x , og tegn trekant ABC. 
 

d)  Mål længden af siderne AC og BC, og beregn forholdet | |
| |

BC
AC

 ved hjælp af en tekstboks. 

 
e)  Flyt på et af punkterne A og B, og iagttag, hvad der sker med sidelængderne | |AC  og | |BC  samt 

forholdet | |
| |

BC
AC

. 
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3. Optimerings opgave – æske af et A4 ark.  
En æske uden låg skal konstrueres ud fra et A4 ark ved at klippe kvadrater ud af arkets hjørner og folde siderne 
op, som vist her:  
 

 
 
Målet med denne øvelse at lave en geometrisk konstruktion af figuren til højre, hvor man dynamisk kan 
varierer kvadraternes størrelse og vha. Nspires målefunktioner finde sammenhæng mellem kvadraternes 
størrelse og æskens volumen, for dermed at maximere æskens volumen. Start med at lade eleverne selv folde 
en æske.  
 
Lav et A4 ark i geometriværkstedet (et A4 ark måler 210 × 297 mm)  
-  Let: Frihåndstegning med funktionen ”løst rektangel” sidelængder måles efterfølgende og tilpasses.  
-  Præcist: Konstruer de korrekte længder vha. halvlinje og ”overfør måling” fra menuen konstruktion (vælg 

halvlinjen og tast den ønskede længde).  
-  Klassisk: Klassisk konstruktion med halvlinje og cirkler med korrekt radius (tast den). Cirklerne kan derefter 

skjules (vælg skjul i ”handlinger”).  
 
Konstruér et gult kvadrat der dynamisk kan ændres  
-  Konstruer en cirkel med centrum i et af ”papirets” hjørner og radius et vilkårligt sted på en tilstødende side. 

Kvadraten konstrueres vha. vinkelrette linjestykker.  
-  Kvadraten låses som objekt vha. polygon værktøjet. Den kan efterfølgende fyldes med farve vha. spand-

ikonen i værktøjslinjen.  
-  Tjek: Kvadraten skal ændre størrelse når du trækker i punktet der definer cirklens radius.  
 
Konstruér resten af figuren  
-  Polygonen parallelforskydes til de øvrige af A4 arkets hjørner.  
-  Papirets ”foldelinjer” konstrueres vha. linjestykker.  
-  Tjek: Alle kvadraterne skal ændre størrelse når du trækker i punktet der definerer cirklens radius.  
 
Målinger og beregninger I 
-  Mål de linjestykker der svarer til æskens højde, bredde og længde.  
-  Gem de målte længder som variable med navne h, l og b. Højreklik på målingen og vælg ”lagre”.  
-  Indsæt på samme side et lister og regneark værksted, opret søjler med navnene højde, længde og bredde.  
-  I søjlen ”højde” hentes de målte højder ind med kommandoen =capture(h,1) (indtastes i den grå celle under 

søjlens navn). Det samme gøres med længde og bredde.  
-  Lav en søjle hvor kassens volumen beregnes.  
-  Tjek: Træk i punktet der definerer cirklens radius og de nye målinger skal dynamisk havne i regnearket  
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Målinger og beregninger II  
-  Indsæt på samme side et diagrammer og statistik værksted.  
-  Afbild volumen som funktion af højden (dvs. den afklippede kvadrats sidelængde).  
-  Hvor stor skal kvadraten være for at kassens volumen maximeres?  
-  Tjek: Træk i punktet der definerer cirklens radius og der opstår nye punkter i diagrammer og statistik 

værkstedet.  
 
Opgaver  
-  Hvor stor et volumen kan man få? Hvor meget skal klippes ud for at det opnås?  
-  Lav regression på de indsamlede data (gøres lettest i lister og regnearks statistik menu)  
-  Kan vi forstå regressionsforskriften?  
-  For hvilke x-værdier giver regressionsforskriften mening?  
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4. Bestemmelse af forklaringsgrad for lineær sammenhæng 

Vi vil i denne elevøvelse lære om mindste kvadraters metode til bestemmelse af bedste rette linje. 

Vi har gennemført forsøget med rundelunte hvor vi har løbet fem runder på en bane der er 50 meter/runde 
idet vi skulle forsøge at holde samme hastighed. Vi har taget tid for hver gang vi passere ’startlinjen’ og er 
kommet frem til følgende data: 

Runde Tid i sekunder Samlet distance i meter
1 12.1 50
2 33.4 100
3 41.2 150
4 64.3 200
5 71.1 250

 

1) Indtast ovenstående data for Tid og Distande i Lister og regneark 
2) Lav punktplot idet tid afsættes på x-aksen og distance på y-aksen 
3) Bestem bedste rette linje ved mindste kvadraters metode (lineær regression) 
4) Bestem Sum af kvadrater for bedste rette linje via højre-klik på grafen for modellen 
5) Indsæt en fri flytbarlinje. Træk i linje for at tilpasse linjen til forskriften = 0 ∙ + 150. Altså en 

vandret linje der går gennem (0, 150). Hvilken betydning har denne linje? Hvilken påstand knytter 
den sig til i forhold til sammenhængen mellem tid og distance? 

6) Bestem Sum af kvadrater for den vandrette linje via højre-klik på grafen for modellen 

7) Udregn værdi:                  1 − 	 	 	 		 	 	 	   

8) Bestem nu forklaringsgraden for bedste rette linje og sammenlign med ovenstående værdi. Kan du 
forklare brøken ovenfor idet betydningen af den vandrette linje er central!? Husk at 
forklaringsgraden angives i procent! 

 

Sammenfat dine observationer til konklusioner herunder: 
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5. Undersøgelse af koefficienternes betydning for parablen 

1) I Grafer værksted oprettes tre skydere der navngives hhv. a, b og c. Hver skyder ændres til gå fra -5 
til 5 via højreklik på hver enkelt skyder. 

2) Afbild grafen for andengradspolynomiet = ∙ + ∙ +  
3) Sæt skyderen for a, b og c på hhv. 2, 3 og 4 

Undersøgelse af betydning af c 

4) Konstruér skæringen mellem parablen og y-aksen. 
5) Bestem koordinatsættet for skæringspunktet via højreklik på punktet. 
6) Hold skyder for a og b fast og træk i skyder for c 
7) Beskriv hvad der sker med parablen når du trækker i c? Kan du genfinde c-værdien? Giver det 

mening? 

Undersøgelse af betydning af b 

8) Konstruér tangentlinje til parablen i skæringspunktet du konstruerede ovenfor under punkt 4) 
9) Bestem ligning for tangent via højreklik på tangenten 
10) Hold skyder for a og c fast og træk i skyder for b 
11) Hvad er sammenhængen mellem tangentlinjen og b-værdien? Hvis du kender til differentialregning 

kan du måske få sammenhængen til at give mening? 

Undersøgelse af betydning af a 

12) Sæt skyderne for b og c på 0 
13) Hold skyder for b og c fast og træk i skyder for a 
14) Sammenlign parablens forløb ved positive a værdier i forhold til negative a-værdier. Hvordan 

adskiller parablerne sig? 
15) Hvordan ser parablen ud når a = 0? Giver det mening? 
16) Lad a gå fra 1 til 5. Hvad sker der? 
17) Lad a gå fra -1 til -5. Hvad sker der? 

 

Sammenfat dine observationer til konklusioner herunder: 
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6. Dynamisk grafsporing – Klarer Lynet McQueen springet over Karburator-kløften? 
 

       

   
 
1) kopier billedet af springet ind i et grafvindue i Nspire. (hel side!) 
 

2) opret en ny side med regneark. 
 

3) lav to lister til henholdsvis x- og y-koordinater og sæt 
dem til at lave manuel datafangst af henholdsvis x1 og y1. 

 

4) gå tilbage til grafvinduet og sæt et frit punkt. 
 

5) frembring koordinaterne for punktet og gem (lagre!) henholdsvis x-koordinaten og y-
koordinaten som x1 og y1. 
 

 
 

6) Nu kan du ”tracke” McQueens flyvetur ved at placere punktet i sporet i luften og taste 
”Ctrl/Cmd punktum” – hver gang du taster, gemmes et koordinatsæt i regnearket. (Det kan være 
en fordel at skjule koordinaterne igen, og måske også ændre punktets atributter, så det bliver 
lettere at placere punktet før hver ”capture”.) 
 

7) Udfør nu andengrads-regression på datasættet og svar på spørgsmålet om hvorvidt han klarer 
springet. 
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7. Sekanten og tangentens hældning.  I det følgende skal vi prøve at konstruere en sekant gennem punkterne x0 ; f (x0 )( )    og  

x0 + h ; f (x0 + h )( ) på grafen for funktionen f (x) = 0.15x3 − 3x+ 5.  - Tegn grafen for f (x) = 0.15x3 − 3x+ 5  og  sørg for at windows setting er -5<x<5 og -10<y<15  - Afsæt et punkt på x-aksen kaldt x0 ved hjælp af vha. Point on i menuen Points & Lines.  - Vælg Text i Actions menuen og skriv h=3 et sted på skærmen.   - Få opskrevet x0's koordinater vha. Coordinates and Equations i Actions menuen (eller højre klik)  - Ved brug af Text skrives x0+h på skærmen.  - Foretag en beregning af x0+h ved hjælp af Calculate i Actions menuen (tryk på "Calculate", peg nu på hhv. dit h=3 samt x-koordinaten til x0)  - Overfør nu x0+h værdien til x-aksen ved hjælp af "Measurment transfer" i Construction menuen og kald punktet x0+h.  - Konstruer den vinkelrette linje til x-aksen gennem x0 og x0+h (brug kommandoen Perpendicular i Construction menuen)   - Konstruer de lodrette linjers skæringspunkter med grafen ved hjælp af Intersections Point(s) og navngiv deres skæringspunkter som hhv. P og Q (P har x-koordinaten x0).   - Kostruer nu tangenten gennem P ved hjælp af Tangent i menuen Points & Lines  - Få udregnet tangentes hældning i punktet P vha. kommandoen Slope.  - Tegn sekanten gennem P og Q ved hjælp af Line i menuen Points & Lines og bestem sekantens hældning.  - Skriv tangentens hældning samt sekantens hældning som tekst ud for de respektive hældninger  - Skjul nu alle konstruktionslinjerne ved hjælp af Hide i Actions menuen  - Lad nu h være et mindre tal - hvad observer du så?  - Lad nu h være et negativt tal - hvad observer du så?    
Opgave. Foretag den samme konstruktion, men denne gang skal du styre h via en skyder.  Hint:  1. Skyderen finder du under menuen "Action" 2. Opret en tekst ved siden af slideren og skriv h. Højre klik på teksten og bé om at få beregnet tallet - Calculate - tryk derefter på "L" for at få skyderens tal frem. 3. Overfør værdien af x0+h på x-aksen. 
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8. Grafen af den afledede funktion  I det følgende bliver du vejledt til at konstruere grafen for den afledede funktion f ’ ud fra grafen for f.  - Åben en side "Graph & Geometry"  - Tegn grafen for 3. gradspolynomiet 
f (x) = 0.5x3 − 7x+3    - Sørg for at windows setting er -5<x<5 og -30<y<30  - Afsæt et punkt x0 på x-aksen vha. Point on i menuen Points&Lines  - Konstruer en vinkelret linje på x-aksen gennem punktet x0 (Perpendicular i menuen Construction)  - Bestem skæringspunktet P, mellem linjen og grafen for f1 (Intersection Point(s) i menuen Points & Lines)  - Tegn tangenten til grafen i punktet P (Tangent i menuen Points & Lines).  - Bestem tangentens hældning i punktet P (brug kommandoen Slope i measurement menuen)   - Flyt nu rundt på punktet x0 og kommenter  - Overfør nu hældningen vha. operationen Measurement transfer til y-aksen (i menuen construction).   - Konstruer en vinkelret linje på y-aksen gennem dette punkt Draw a perpendicular line through this point and the y-axis  - Bestem skæringspunktet R mellem den vandrette og lodrette linje  - Gør punktet R større (højre klik på punktet og vælg Attributes)   - Afsæt et linjestykke gennem x0 og R (Segment i menuen Points & Lines) - gør denne lodrette linjestykke fed (brug Attributes)  -Flyt nu rundt på punktet x0 og kommenter  - Konstruer nu sporet- Locus af R når man lader x0 løbe (Klik først på R og derefter på x0 - kommandoen findes i menuen Construction)  - Skjul nu alle konstruktionslinjerne ved hjælp af Hide i Actions menuen  Ekstra: Du kan prøve at ændre forskriften til f.eks. f (x) = x2 . Prøv at flytte rundt eller "hive" i parablens graf - kommenter udfaldet.  

Opgave. Konstruer grafen for stamfunktionen (integral kurven) til funktionen 
f (x) = x2 − 6x+3 . 
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9. Fibonaccitallene 
(Elevøvelse til B-niveau) 
 
Fibonaccitallene er givet ved talrækken; 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … , hvor ethvert nyt tal i talrækken er 
summen af de to foregående. Opskrevet som tabel har vi altså: 
 
Indeks 1 2 3 4 5 6 7 8 … 
Fibonacci 1 1 2 3 5 8 13 21 … 
 

1) Opret et Lister og regneark værksted og frembring to søjler: Indeks og Fibonacci, som afspejler 
de første 30 Fibonaccital i overensstemmelse med den ovenstående tabel. Overvej selv hvordan 
man kan udregne et Fibonaccital ud fra de to foregående ved hjælp af en celleformel. 
 

2) Opret et Diagrammer og Statistik værksted og afbild indekstallet ud af førsteaksen og fibonacci-
tallet op af andenaksen. Udfør en passende regressionsmodel og frembring også residualplottet.  
 

3) Vend tilbage til regnearket. Frembring en ny søjle med fremskrivningsfaktoren, dvs. den faktor 
man skal gange et fibonaccital med for at finde det næste fibonaccital. Fremskrivningsfaktoren 
er altså forholdet mellem to på hinanden følgende fibonaccital  

 
 Indeks 1 2 3 4 5 6 7 8 … 
Fibonacci 1 1 2 3 5 8 13 21 … 
Fremskriv 1/1=1 2/1=2 3/2=1.5 5/3=1.666… 8/5=1.6 13/8=… 21/13=… … … 
 

4) Hvordan opfører fremskrivningsfaktoren sig? Hvis der var tale om en eksponentiel vækstmodel 
skulle fremskrivningsfaktoren være konstant. Det er den tydeligvis ikke, men så alligevel!? Hvil-
ken fremskrivningsfaktor finder man asymptotisk, dvs. for store fibonaccital? Læg den asympto-
tiske fremskrivningsfaktor på lager, fx med navnet phi. 
 

5) Vi modellerer nu fibonaccitallene med en eksponentiel vækst af formen n
nF b phi= ⋅ . Vi kan da 

finde startværdien b ved tilbageskrivning, dvs. n
n

Fb
phi

= . Opret derfor en ny søjle for startværdi-

en baseret på formlen: indeks

Fibonacci
phi

. Hvordan opfører startværdien sig? Hvis der var tale om en 

eksponentiel vækstmodel med fremskrivningsfaktoren phi, skulle startværdien være konstant. 
Det er den tydeligvis ikke, men så alligevel!? Hvilken startværdi finder man asymptotisk, dvs. for 
store fibonaccital? Læg den asymptotiske startværdi på lager, fx med navnet b0.  
 

6) Afbild nu den eksponentielle vækstmodel ( ) 0 xf x b phi= ⋅  i samme diagram og statistikværksted 
som fibonaccitallene. Frembring også residualplottet. Hvilken af de to eksponentielle vækstmo-
deller: Den eksponentielle regressionsmodel eller ( )f x  passer bedst til fibonaccitallene?  

 
7) Der findes simple eksakte formler for såvel den asymptotiske startværdi b0 og den asymptotiske 

fremskrivningsfaktor phi. Kan du gætte formlerne? Prøv fx at kigge på tabellerne over multipla 
af b0 og phi, dvs. b0, 2b0, 3b0, … henholdsvis phi, 2phi, 3phi, … Prøv også at kigge på kvadrater-
ne på b0 og phi, dvs. tallene 2

0b  og 2phi .      
 

8) Udfordring: Residualerne for den eksponentielle vækstmodel ( ) 0 xf x b phi= ⋅  ser faktisk ud til at 
følge en eksponentiel vækstmodel, dog med en negativ vækstfaktor. Hvilken fremskrivningsfak-
tor ser der ud til at være tale om? Hvilken startværdi ser der ud til at være tale om? Hvilken 
formel synes der så at gælde for fibonaccitallene?  
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10. Geometrisk modellering 
(Elevøvelse på B-niveau) 
 
Et papirark foldes, så nederste højre hjørne placeres på venstre kant, jfr. 
figuren. Hvordan skal det foldes, så folden PQ bliver kortest mulig? 
 

a) Opret et Geometriværksted med tilhørende analytisk grafvindue 
(Vis-menuen). Ved at trække i akserne kan du udvide det analyti-
ske grafvindue. 
 

b) Konstruer en dynamisk figur af papirarket, hvor papirets grund-
linje er 10 cm og hvor punktet P er et uafhængigt punkt du kan 
trække i. 
 

c) Afstanden fra P til det nederste højre hjørne R kaldes x. Find ved 
måling størrelsen af x. Længden af folden PQ kaldes y. Find ved 
måling størrelsen af y. 

 
d) Træk nu i punktet P og find et første bud på længden af den korteste fold. Find samtidigt et bud 

på hvor du skal folde papiret på grundlinjen for at finde den mindste fold. Hvor præcist kan du 
finde værdien af den mindste fold, henholdsvis det sted, hvor du skal folde papiret på grundlin-
jen? 
 

e) Vi vil nu konstruere grafen for y som funktion af x, dvs. længden af folden som funktion af hvor 
papiret foldes. Benyt Overfør måling fra Konstruktions-menuen til at overføre værdien af x til x-
aksen i det analytiske grafvindue og tilsvarende til at overføre værdien af y til y-aksen i det ana-
lytiske grafvindue. Konstruer nu grafpunktet med koordinaterne (x,y). 
 

f) Når du trækker i punktet P flytter grafpunktet sig. Du kan spore grafpunktet for at danne dig et 
billede af grafen, men du kan endnu bedre konstruere grafen som et geometrisk sted: Du skal da 
udpege et frit punkt på en sti, i dette tilfælde P, og et afhængigt punkt, i dette tilfælde grafpunk-
tet i det analytiske grafvindue. 
 

g) Hvilke egenskaber har funktionen ( )y f x= ? Hvad er dens definitionsmængde? Hvad er monoto-
niforholdene?  
 

h) Hvis nu der var en ’pæn værdi’ som løsning på problemet, hvilken værdi ville du så gætte for x i 
minimumspunktet? Hvilken værdi ville det føre til for y i minimumspunktet?  
 

i) Udfordring: Find forskriften for f og benyt differentialregning til at fastlægge den eksakte mini-
mumsværdi for folden. Hvad bliver den eksakte værdi af afstanden PR hørende til den minimale 
fold? Vink: Find retvinklede trekanter henholdsvis ensvinklede trekanter på figuren og brug Py-
thagoras henholdsvis ligedannethed til at fremskaffe ligninger for siderne i disse trekanter. Du 
må godt trække hjælpelinjer undervejs i analysen af figuren ☺ 
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11. Grundlæggende egenskaber ved vektorer  
 
Formålet med denne øvelse er dels at stifte kendskab med geometrisk fremstilling af vektorer i Nspire og dels 
at indse nogle simple egenskaber ved vektorer.  
 
Vektorerne tegnes i et grafværksted hvor man med fordel i menuen vis kan vælge at få vist punktgitter, og der-
efter udelukkende arbejde med vektorer mellem punkter i gitteret.  
 
Summen af to vektorer  
-  I menuen geometri findes under ”punkter og linjer” værktøjet ”vektor”. Tegn to vilkårlige vektorer.  
-  Konstruér summen af de to ved at parallelforskyde den ene vektor over i den anden, ved i Geometri menu-

en at finde parallelforskydning i undermenuen transformation (prøv jer frem med parallelforskydningen el-
ler brug hjælpefunktionen).  

-  Ønsker man at se koordinaterne for vektorerne skal man benytte stedvektorer.  
 
Multiplikation med en skalar  
-  Ved at bruge multiplikation omkring et punkt fra transformationsmenuen kan en vektor multipliceres med 

en skalar menuen geometri findes under ”punkter og linjer” værktøjet ”vektor”.  
-  Eksperimentér med at multiplicere en vilkårlig vektor med en skalar. Prøv også at multiplicere med et nega-

tivt tal.  
-  Undersøg hvad der sker med en vektors koordinaterne ved at multiplicere en stedvektor med en skalar.  
 
Differencen af to vektorer  
-  Differensen af to vektorer kan gøres ved at kombinere multiplikationsrutinen med sumrutinen. Prøv jer 

frem.  
 
Parameterfremstillingen for en linje  

-  Tegn en vilkårlig vektor a
→

 og en vilkårlig stedvektor b
→

.  

-  Multiplicér b
→

 med en skalar på f.eks. 3.  
-  Indsæt en skyder t og kæd skalaren til variablen t (højreklik på 3 og vælg kæd til).  
-  Tjek: Den multiplicerede vektor skal ændre længde når man ændrer skyderens værdi.  

-  Konstruér summen af a
→

 og den multiplicerede vektor.  
-  Kommentér hvad du ser?  
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12. Omdrejningslegemer i 3D  
 

Opgave fra Mat A eksamen 26. Maj 2010 

 
1) Definer de to funktioner i enten 2D-grafvinduet eller noterne 
 

2) Åben et nyt grafvindue og skift visning til 3D 
 

 
 

  
 
3) Vælg parameterfremstilling (højreklik på indtastningslinjen) og indtast flg. to parameterfrem-
stillinger, for at få de to funktioner tegnet ind i 3D-vinduet. 
 

   og     
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Bemærkning: For at kunne dreje omkring x-aksen 
går y- og z-koordinaterne fra -10 til 10. Ydermere er 
parameterintervallet for u (der spiller rollen som x-
koordinat) sat til at gå fra 0 til 5 (som på eksamens-
figuren). Parameterindstillingerne får du adgang til 
ved at klikke i parameterikonet … helt til højre. 

 
 

For at tegne parabelbuerne som bløde kurver er attributten for u-inddelingerne sat op til 101. Du 
får adgang til attributten for en 3d-parameterkurve ved at højreklikke i farveikonet helt til venstre!  
Den første attribut afgør om fladen vises med eller uden gitter, den anden hører til t, den tredje til 
u, den fjerde til gennemsigtigheden/transparensen for fladen (og den femte til lyssætningen).   
 

 
 

4) For at tegne omdrejningslegemerne skrives nu flg. parameterfremstilling 
 

   og    
Så er den klaret! ☺ 
 

Bemærkning: Denne gang er parameterin-
tervallet for u (der spiller rollen som x) sat 
til at gå fra 0 til 4 (hvilket dækker det fæl-
les stykke på eksamensfiguren). Ydermere 
er attributten for omdrejningsvinklen t sat 
op til 49. Endelig transparensen for den 
yderste flade (hørende til g) sat til 75 så 
man kan se den anden inderste flade hø-
rende til f indeni. 
 
Husk at man kun kan dreje figuren omkring 
z-aksen, da z-aksen altid ligger i et lodret 
plan vinkelret på skærmen ☺  
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