


Tippingpoints - introduktion og 
lærervejledning 

”Imagina(on is the highest form of research” 
Albert Einstein  
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1.1  Grundlæggende om tippingpoints 
Et (pping point er det punkt, hvor et emne, en idé, et produkt o.s.v. krydser en bestemt 
tærskel og får et betydeligt momentum, udløst af en eller anden mindre faktor eller 
ændring. Det er punktet i en situa(on, hvor en mindre udvikling fremkalder en krise. Fysisk 
er det et punkt, hvor et objekt ikke længere er aYalanceret, og (lføjelse af en lille vægt kan 
få det (l at vælte og skabe en ny balance.  

Eksempel  
Økologer har længe erkendt, at økosystemer kan eksistere og fungere i en (lstand inden for 
forudsigelige grænser i længere (d og dere[er pludseligt ski[e (l alterna(v (lstand. 
Ørkendannelse af græsarealer, ekspansion af buske i Ark(s, eutrofiering af søer, forsuring af 
havet, dannelse af marine døde zoner og nedbrydning af koralrev repræsenterer reelle og 
poten(elle økologiske regimeski[ præget af et vendepunkt eller tærskel i en eller flere 
eksterne drivere eller styrende variabler i systemet, der, når de er brudt, forårsager 
en større ændring i systemets struktur, funk(on eller dynamik. Store eller inkrementelle 
ændringer i klima, arealanvendelse, biodiversitet (invasive arter eller overudny_else af 
arter) og biogeokemiske cyklusser repræsenterer eksterne og interne drivere, der når de 
skubbes for langt på tværs af tærskler, der kan føre (l ski[ af regimet (figur 1). 
 



 

At se (pping points e[er det faktum og (lskrive mekanismer (l forandringen er en (ng; at 
forudsige dem ved hjælp af empiriske data har været en udfordring. Vanskeligheden ved at 
forudsige (pping points stammer fra det store antal arter og interak(oner 
(høj dimensionalitet) inden for økologiske systemer, systemernes stokas(ske natur og deres 
drivere og usikkerheden og betydningen af indledende forhold, som systemernes ikke-
lineære natur introducerer (l. 
 
Generel systemteori er fyldt med eksempler på vippepunkter og regimeski[ og (lgange, 
der er udviklet (l at studere dem. Økologer har brugt disse ideer (l at iden(ficere og 
forudsige vippepunkter og forklare mekanismerne bag dem i virkelige situa(oner ved hjælp 



af en kombina(on af modeller og observa(oner fra langsigtede datasæt eller kortsigtede 
eksperimenter (11–13). Tidsseriedata kan afsløre et brat ski[- eller ski[esystem. 
(paleodata) Der er konstrueret forenklede modeller af systemet, der inkluderer de 
væsentlige komponenter, interak(oner og drivere og et element af stokas(citet. 
Modellernes indledende be(ngelser informeres af de første principper og de empiriske 
data, driverne ændres trinvist eller drama(sk, og de e[erfølgende ændringer af systemet 
registreres. Denne (lgang har vist modstridende resultater. For visse typer økologiske 
systemer afslører en analyse af modellen og (dsserierne i den virkelige verden, at der 
fak(sk er førende indikatorer for regimeski[ i form af s(gninger i varia(onen i popula(oner 
eller procesvariabler (f.eks. Nedbrydning og mineralisering) eller ændringer i systemets 
underliggende dynamik. Andre typer modeller, især dem, der har flere (ltrækkere eller 
poten(ale for kaos, udviser bra_e ændringer uden avanceret advarsel i (dsserien. Det er 
den faktuelle virkelighed vi skal forholde os (l og på den baggrund forstå den 
videnskabelige rådgivning.  
 



1.2 Praktiske anvisninger 
Det handler om at folde matema(kken ud og vise hvor den prak(sk spiller en rolle i vores 
fortolkning af verden. Matema(k bruges (t (l at beskrive problems(llinger i andre 
fagområder. Her ops(lles matema(ske modeller, der beskriver den pågældende 
problems(lling.  

I denne dimension kan eleven arbejde med matema(ske modeller, som andre har ops(llet, 
og som har opnået anerkendelse som gode solide modeller. Det kan fx være 
epidemimodeller, klimamodeller, ballis(ske modeller eller popula(ons modeller. Men det 
kan også være modeller, som eleverne selv udvikler på baggrund af deres matema(ske 
viden, og som de tester og sammenholder med en virkelighed.  

At arbejde med matema(ske modeller indebærer, at man kan: 
• Redegøre for det problem i virkeligheden, der ønskes belyst. 
• Redegøre for, hvilke elementer fra virkeligheden, der udvælges  
• Redegøre for ops(llingen af de ligninger, der beskriver de udvalgte elementer 
• Foretage matema(ske udregninger og ræsonnementer i modellen 
• Oversæ_e de matema(ske løsninger (l konklusioner i virkeligheden 
• Foretage en modelevaluering (hvor god er modellen?) ved at sammenholde 

modellens konklusioner med virkelighedens opførsel 
• Eventuelt ops(lle en ny og forbedret model for samme problem 

 
Eleven kan vise sin beherskelse af denne dimension ved at udarbejde en rapport over sin 
modelbeskrivelse. Denne kan vurderes som et skri[ligt produkt, man kan også følges af en 
mundtlig fremlæggelse, der vurderes. 

Mange skri[lige opgaver omhandler (lsyneladende en matema(ske beskrivelse af 
problems(llinger fra andre fagområder. Men her optræder o[est kun løsning af de 
matema(ske ligninger og her er ingen (lknytning (l en virkelighed. Den bro kan vi bygge 
tværfagligt her. 

Da arbejdet med matema(ske modeller indebærer en analyse af et problem (opdeling af 
problemet i mindre dele, der kan løses hver for sig), en syntese (sammenfatning af 
løsningerne af de enkelte dele) og en vurdering (er modellen en god model?), vil Blooms 
taksonomi være mest velegnet som evalueringsværktøj. 

https://sites.google.com/a/math2study.com/synlig-laering-i-matematik/home/5-blooms-taksonomi
https://sites.google.com/a/math2study.com/synlig-laering-i-matematik/home/5-blooms-taksonomi


1.3 Beskrivelse af anvendelse i matematik 4. - 10. 
klassetrin 
Modulets vidensgrundlag omfa_er na(onal/interna(onal forskning og teoridannelse: 

- Inden for forskellige forståelser af matema(klæring og faget matema(k. 
- Inden for sproget og dialogens betydning for udvikling af matema(sk indsigt og 

forståelse og om elevers udvikling af matema(sk kompetence i arbejdet med 
funk(oner og modeller. 

Analysemodeller kny_et (l vurdering af læremidler. Kompetenceområder, som indgår i 
modulet K1: Matema(ske emner Kernen i modulet er elevers udvikling af matema(sk 
kompetence i arbejdet med funk(oner og modeller på 4. -10. klassetrin. Denne kerne 
belyses i et samspil mellem et matema(kdidak(sk perspek(v, et praksisperspek(v og et 
matema(kfagligt perspek(v.  

Matema(kholdige tekster kan omfa_e: illustra(oner, grafer, tabeller, film, symbolholdig 
tekst etc.  
I praksisperspek(vet indgår matema(klærerens egen fagdidak(ske kompetenceudvikling 
ved refleksioner over undervisning, i fagteamet samt ved samarbejde med kolleger i andre 
fag, forældre og myndigheder. 
 



1.4 Praktiske opgaver 
Hvorfor er klimamodeller vig2ge? 
Forståelse af for(d, nu(d og frem(digt klima hjælper os med at forstå, hvordan Jordens 
systemer fungerer naturligt. Denne informa(on kombineret med klimamodeller giver os 
mulighed for at bestemme, hvordan både naturlige og menneskeskabte påvirkninger har og 
vil påvirke ændringer i vores klima. Disse forudsigelser og resultater kan også antyde, 
hvordan man kan aYøde de værste virkninger af klimaændringer, og de hjælper 
beslutningstagere med at prioritere miljøspørgsmål baseret på videnskabelig 
dokumenta(on. 

Introduk2on 

Start med at forklare denne figur som grundmodel for modeludvikling: 

 
Stefan Coltmans konstant. En simpel model. 

Diskuter dere9er disse spørgsmål: 

1. Hvad er funk(onen af de klima(ske modeller?  
- Filosofisk og poli(sk  
- Rådgivningens rolle   
- Overordnet. 

2. Historiske klima(ske modeller 
- Hvad kunne man før?  
- Hvad kan man i dag? 



- Hvorfor er de ikke stabile?  

3. Vurderingen af vores nuværende modeller   
- Hvorfor skal de forbedres? 

4. Det poli(ske univers og den frem(dige rolle for rådgivning? 

5. Krav (l frem(dens modeller? 

6. Hvorfor er det vig(gt, at fastholde et forsig(ghedsprincip i forhold (l et (ppingpoints? 

7. Menneskelige indflydelse 
- Hvor stor den menneske indflydelse? 
- Kan vores massive (lstedeværelse og forbrug skabe (ppingpoints? 
- Kan vi selv skabe reversible (ppingpoints? 

8. Forandring  i adfærd 
- Hvad er vores muligheder? 

9. Den poli(ske forståelsesramme 
- Hvorfor skal det poli(ske system anerkende fænomenet (ppingpoints? 
- Kan der rådgives op(malt om fænomenet (ppingpoints? 
- Hvad skal videnskaben videregive? 

10. Den (dligere forståelse af klima(sk udvikling/Modeller 
- Hvordan skaber vi en forståelse for at vores modeller er troværdige? 
- Hvad har vi ellers at arbejde med ? 
- Hvor var vi uden modellerne? 
- Hvorfor og hvordan skal de styrkes? 

11. Vores nuværende/kommende erkendelse af klima(ske forandringer/ Modeller  
- Hvorfor er vores frem(dige modeller et vig(gt værktøj?  
- Kan vi se vores modeller styrket i frem(den? 
- Hvad er kravene (l ny modelforskning? 
- Hvad skal vi kunne med vores modeller i frem(den ? 
- Hvad betyder det at vi fastholder et forsig(gheds princip? 

Lad da selv eleverne ops2lle områder, der selv kunne tænke sig at undersøge, f.eks: 

- Befolknings(lvækst 
- Vandstandss(gninger 
- Fiskeripres 
- Ørken dannelse  
- Skovhøst (l energiforbrug 



Andre relevante områder, der står foran forandringer, som kræver engagement og poli(ske 
løsninger for at skabe bæredyg(ghed 

Herunder de klima(ske eksempler - Hvordan kan vi regne ops(lle matema(ske modeller på 
disse? 

Regnskoven  
- Hvad ved vi om (pping points i forhold (l regnskovens balance? 
- Hvordan bringes den ud af balance? 
- Hvorfor kobler regnskoven (l andre klima(ske systemer? 
- Hvordan tror via regnskovens balance er koblet (l andre klima(ske systemer? 
- Hvordan kan vi være opmærksomme? 
- Hvad betyder det at vi fastholder et forsig(ghedsprincip i forhold (l et (ppingpoint? 

Ørkenen 
- Hvad ved vi om (pping points i forhold spredning af ørken? 
- Hvordan bringes den ud af balance? -  
- Hvorfor kobler ørken (l andre klima(ske systemer? 
- Kan ørken dannelsen vendes (l andre klima(ske systemer? 
- Hvordan kan vi være opmærksomme? 
- Hvad betyder det at vi fastholder et forsig(ghedsprincip i forhold (l et (ppingpoint? 

Det ark2ske 
- Hvad ved vi om (ppingpoints i forhold (l den ark(ske? 
- Hvordan kan vi se det historisk? 
- Hvordan tror via den ark(ske balance er koblet (l andre klima(ske systemer? 
- Hvordan kan vi være opmærksomme? 
- Hvad betyder det at vi fastholder et forsig(ghedsprincip i forhold (l et (pping point? 

Oceanerne 
- Hvad ved vi om (ppingpoints i forhold (l oceanernes rolle ? 
- Hvad forudsager at, distribu(onen af varme bringes ud af balance? 
- Hvilken betydning tror vi det har globalt? 
- Hvordan er oceanernes system balance koblet (l koblet (l andre klima(ske systemer? 
- Hvordan er oceanerne koblet (l de atmosfæriske (pping points? 
- Hvordan kan vi være opmærksomme? 

h_ps://da.wikipedia.org/wiki/Model_(matema(k) 

https://da.wikipedia.org/wiki/Model_(matematik)


1.5  Samfundsfaglige perspektiver 
E9er gennemgang af sitet - gå mere i dybden med perspek2verne.    

Inspira(on (l elevens opgave og dens besvarelse:  

1: Koblede effekter: 
Hvad er koblede effekter: 
Hvor meget kender vi (l koblede effekter? 
Hvordan påvirker der forskellige (pping Point hinanden? 
Finders der accelererende (pping points, vi måske har overset i vores modeller? 
Er vores modeller stærke nok (l at forudse Tipping Points ? 

 2:  Menneskelig indflydelse 
Hvor stor den menneske indflydelse ? 
Kan vores massive (lstedeværelse og forbrug skabe (pping points? 
Kan vi selv skabe reversible (pping points (nu bliver det dybt)? 

3: Den poli2ske forståelsesramme 
Hvorfor skal det poli(ske system anerkende Fænomenet Tipping points? 
Kan der rådgives op(malt om fænomenet Tipping points? 
Hvad skal videnskaben videregive? 

4: Den 2dligere forståelse af klima2sk udvikling / Modeller 
Hvordan skaber vi en forståelse for at vores modeller er troværdige? 
Hvad har vi ellers at arbejde med? 
Hvor var vi uden modellerne? 
Hvorfor og hvordan skal de styrkes? 

5: Vores nuværende/kommende erkendelse af klima2ske forandringer/ Modeller  
Hvorfor er vores frem(dige modeller et vig(gt værktøj?  
Kan vi se vores modeller styrket i frem(den? 
Hvad er kravene (l ny modelforskning? 
Hvad skal vi kunne i frem(den? 



1.6  Hvordan bidrager jeg selv som studerende/elev 
Forandring i adfærd 
- Hvad kunne jeg selv tænke mig at undersøge? 
- Hvad er mine muligheder for at foretage forandring i min egen adfærd? 
- Hvordan presser jeg det poli(ske system (l at handle? 
- Hvad kan jeg opfinde af instrumenter, muligheder og ideer, der kan være med (l at 
skubbe (l den bæredyg(ge udvikling? 



1.7 Inspira2on og links  
  
h_ps://www.folkeskolen.dk/660364/modeller-er-guld---isaer-hvis-de-kan-bruges 

h_p://www.mat1.dk/modeller_i_matema(k.pdf 

h_ps://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-6/AN6-2019-mat-
modeller.pdf 

h_ps://sites.google.com/a/math2study.com/synlig-laering-i-matema(k/home/0-kapitel/3-
anvendelse-matema(ske-modeller 

For dem på lidt højere niveau:  

h_p://www.lr-web.dk/Lru/microsites/hvadermatema(k/hem2download/
kap2_projekt_2_6_galileis_skudtabeller.pdf 

Filosofi og videnskab: 
h_ps://videnskab.dk/kultur-samfund/filosofi-er-ogsa-videnskab 
h_ps://sciencereport.dk/kultur/johan-olsen-og-vincent-hendricks-formidler-videnskab-(l-
boern-i-ny-bog-viden-er-en-fantas(sk-vaccine-mod-idio(/ 

h_ps://blogs.ei.columbia.edu/2018/05/18/climate-models-accuracy/ 

Film:  
h_ps://www.imdb.com/(tle/_3148044/episodes?ref_=__ep_epl 

Afsnit:  
- Oceania: The Rise of Oceans (2013) ... Self - Host  
- India Water Crisis (2013) ... Self - Host  
- Africa Droughts and Floods (2013) ... Self - Host  
- The Permafrost of the High Arc(c (2013) ... Self - Host  
- Amazon Rainforest Risks (2013) ... Self - Host  
- The Greenland Ice-sheet Melt (2013) ... Self - Host  

1.8 Bekendtgørelsen  

h_ps://www.ucn.dk/Files/Billeder/ucn/Uddannelser/Lærer/Moduler-og-fag/
Matema(k4.-10. klassetrin lm - Læremidler_ funk(oner og modeller.pdf 

https://www.folkeskolen.dk/660364/modeller-er-guld---isaer-hvis-de-kan-bruges
http://www.mat1.dk/modeller_i_matematik.pdf
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-6/AN6-2019-mat-modeller.pdf
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-6/AN6-2019-mat-modeller.pdf
https://sites.google.com/a/math2study.com/synlig-laering-i-matematik/home/0-kapitel/3-anvendelse-matematiske-modeller
https://sites.google.com/a/math2study.com/synlig-laering-i-matematik/home/0-kapitel/3-anvendelse-matematiske-modeller
https://videnskab.dk/kultur-samfund/filosofi-er-ogsa-videnskab
https://sciencereport.dk/kultur/johan-olsen-og-vincent-hendricks-formidler-videnskab-til-boern-i-ny-bog-viden-er-en-fantastisk-vaccine-mod-idioti/
https://sciencereport.dk/kultur/johan-olsen-og-vincent-hendricks-formidler-videnskab-til-boern-i-ny-bog-viden-er-en-fantastisk-vaccine-mod-idioti/
https://blogs.ei.columbia.edu/2018/05/18/climate-models-accuracy/
https://www.imdb.com/title/tt3148044/episodes?ref_=tt_ep_epl
https://www.imdb.com/title/tt3264676/?ref_=tt_cl_i1
https://www.imdb.com/title/tt3264670/?ref_=tt_cl_i1
https://www.imdb.com/title/tt3264666/?ref_=tt_cl_i1
https://www.imdb.com/title/tt3264662/?ref_=tt_cl_i1
https://www.imdb.com/title/tt3264654/?ref_=tt_cl_i1
https://www.imdb.com/title/tt3264650/?ref_=tt_cl_i1


1.9 Andre fagkonstellationer  

Anvendelse i samfundsfag 

Eleverne skal i samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret s(lling (l 
samfundet og dets udvikling. 

Eleverne skal opnå kompetencer (l ak(v deltagelse i et demokra(sk samfund.Eleverne skal 
opnå forudsætninger for udvikling af kri(sk tænkning og et værdigrundlag, så de kan 
deltage kvalificeret og engageret i samfundet.  

Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke 
samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspek(v. 
Eleverne skal forholde sig (l demokra(ske grundværdier og spilleregler med henblik på 
deres egen deltagelse i samfundet. 

Naturfag 

Eleverne skal i natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, 
hvordan naturfag bidrager (l vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknologi 
(legne sig færdigheder og viden om vig(ge fænomener og sammenhænge samt udvikle 
tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som har værdi i det daglige liv. 

Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iag_agelser 
og undersøgelser, som skal medvirke (l, at de udvikler prak(ske færdigheder, krea(vitet og 
evne (l samarbejde. Elevernes glæde ved at beskæ[ige sig med natur, teknologi, 
livsbe(ngelser og levevilkår samt deres lyst (l at s(lle spørgsmål og lave undersøgelser 
både inde og ude skal vedligeholdes og fremmes. 

Eleverne skal udvikle forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og 
fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og 
handling i forhold (l en bæredyg(g udvikling. Eleverne skal gennem faget udvikle interesse 
for naturfag og teknologi samt (legne sig naturfaglige kompetencer som grundlag for det 
videre arbejde med fagene biologi, fysik, kemi og geografi. 

Anvendelse i naturfag 

Geografi 

Eleverne skal i faget geografi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, 
hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige naturfag bidrager (l 
vores forståelse af verden. Eleverne skal i geografi (legne sig færdigheder og viden om 
grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den 
øvrige verden med vægt på forståelse af grundlæggende geografiske begreber, 
sammenhænge og samfundenes udny_else af naturgrundlag og ressourcer. 

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger 
på deres egne iag_agelser og undersøgelser blandt andet ved feltarbejde og brug af 
geografiske kilder. Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi, 
naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst (l at lære mere. 



Stk. 3. Eleverne skal (legne sig forståelse af fremmede kulturer og opnå erkendelse af 
natur- og kulturgeografiens bidrag (l vores verdensbillede. Elevernes ansvarlighed overfor 
naturen og brugen af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles, så de får (llid (l 
egne muligheder for s(llingtagen og handlen i forhold (l en bæredyg(g udvikling og 
menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.
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