Geografi Vg1

Kartteori
Hva er kart?

Kart er en tegnet gjengivelse av virkeligheten. Kart består
som regel av tegn og symboler. Ved hjelp av tegnene og
symbolene forstår vi hvordan virkeligheten ser ut.

Kjennetegn ved kart

Hva bruker vi kart til?

•

kartet er landskap sett ovenfra

•

•

kartet forminsker verden

             annet, eller å finne en rute fra et punkt til et annet.

•

kartet forenkler verden ved hjelp av tegn og symboler

•

•

kartet er alltid rettet mot nord

•

kartet er universelt: det kan brukes og forstås verden over

•

•

kartet er et verktøy: vi kan bruke det til å løse en oppgave eller

             i verden: for eksempel oversikt over befolkningstetthet.

             finne ut av noe vi lurer på

Navigasjon: å finne ut hvordan et punkt ligger i forhold til et
Stedsbestemmelse: å finne ut hvor et punkt ligger og hva de
heter der.

•

Finne sammenhenger og mønstre i utbredelsen av fenomener
Arkivere og presentere informasjon: for eksempel gjøre
observasjoner og registreringer og presentere funnene i et kart.

Topografiske kart og temakart
Det finnes forskjellige typer kart. Noen gjengir verden slik den ser ut
med for eksempel landformer, vassdrag, bosetting og stedsnavn. De
kaller vi topografiske kart. Andre kart viser utbredelsen av fenomener
eller temaer, som for eksempel befolkningstetthet, klimautslipp eller
berggrunn. De kaller vi temakart.
Topografisk kart

Temakart

Kilde/hentet fra: https://kartkatalog.geonorge.no/tema/topografiske-kart-vektor/4

Kilde/hentet fra: http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/?lang=NorskBox=-214586:6452754:12706
10:7939800&map=Berggrunn%2EN250%2Emed%2Elineamenter
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Geografi Vg1
Kartordbok
Målestokk: forholdet mellom en avstand målt
på kartet og den tilsvarende avstanden i terrenget. For eksempel: i et kart med målestokk 1 : 50

Kartsymboler
Som hjelp til å forenkle og gjengi virkeligheten, bruker man symboler når
man lager kart. For å forstå hva kartet skal formidle, må vi sette oss inn i hva
symbolene betyr. Her er et eksempel.

000 tilsvarer 1 cm på kartet 500 meter (50 000
cm) i virkeligheten. Et kart med liten målestokk
viser et stort område og færre detaljer. Eksempel: Verdenskart. Et kart med stor målestokk
viser et mindre område og flere
detaljer. Eksempel: O-kart.
Høydekurve: en linje på et kart, som markerer
høydenivået i terrenget i forhold til høyden over
havet. Jo tettere høydekurvene står på kartet, jo
brattere er terrenget.
Ekvidistanse: høydeforskjellen mellom hver
høydekurve på et kart.

Kartet og terrenget
Kartet forenkler og forklarer oss hvordan
virkeligheten ser ut. Likevel krever det ofte litt
trening for å klare å se tydelig for seg hvordan
virkeligheten ser ut, ut fra et kart.

Kilde/hentet fra: Kartverket

Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Kort forklart er GIS et annet navn på digitale kart. GIS kan
brukes til å hente ut, lagre og analysere informasjon. Det
eneste kriteriet, er at informasjonen må kunne knyttes til et
bestemt sted. Når vi går inn i Google Maps og finner mest
effektive reiserute mellom Flisa og Sandefjord, bruker vi
GIS. Da henter og analyserer vi informasjon som ligger i den
digitale kartløsningen. Det gjør vi også når vi går inn i Norges
Geologiske Undersøkelsers kart over løsmasser i Norge for å
finne ut hvilke løsmasser som finnes der vi bor.

Kilde: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/

