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Referanse er et sentralt begrep i mange sammenhenger, blant
annet innenfor begrepsanalyse av hierarkiske systemer. Vi skal
her ta i bruk begrepet potensiell referanse som en relasjon
mellom leksemers eller termers innhold (intensjon) på den ene
side og hele klasser av utenomspråklige objekter Celler referenter) som faller Inn under leksemet eller termen (ekstensjon)
På den annen side. Med potensiell referanse mener vi den mengde
av referenter som potensielt sett kan sies å falle inn under et
leksem. Vi skal illustrere dette nmraere etterhvert. Men før det
skal jeg si litt om noen grunnleggende referanseforhold i generiske Celler logiske) begrepshierarkier.
En spesiell type referanse vi er interessert i her er det man
i semantikken kaller koreferanse. dvs. det faktum at en og samme
referent kan refereres til med svært mange språklige uttrykk: En
og samme kvinne kan for eksempel refereres til som nor, datter,
sos ter. svkeoleier. selskapsdame, husmor e t c . . .
en sentral egenskap ved generiske begrepshierarkier er at de
bygger på prinsippet om ekstens.ional inklusjon.:

kjar*t*y*r (A)
motorkjøretøyer- (3)
lastebiler (D)
trucker (F)

sykler (C

personbiler (S)

små lastebiler (G)

granne

gule

røde

trucker

trucker

trucker

(H)

Cl)

CJ)

Referentene eller enhetene i ekstensjonsklassene deles her i
underklasser på en slik måte at ekstensjonen til enheter høyere i
systemet inkluderer ekstensjonen til enheter lavere i systemet.
Vi kan illustrere ekstensjonsforholdene slik:
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Dette betyr at ekstensjonen til A inkluderer ekstensjonen til B
og C, ekstensjonen til B på sin side inkluderer ekstensjonen til
D og E osv.
Et syntagmatisk utslag av dette inklusjonsforholdet er at vi
kan lage påstander av typen subjekt + værs + predikativ basert på
hierarkiet i figur? 1. Hvis vi setter inn et underbegrep på subjektets plass og det umiddelbart dominerende overbegrepet (i
generiske begrepshierarkiar også kalt genus proxiraum) på predikativets plass, får vi sanne påstander son resultat:

1. Gronne truckar er truckar.
2. Trucker er lastebiler.
3. Lastebiler er notorkjsretoyer.
'4. Motork j.sretayer er kjøretøyer.
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Hvis vi derimot setter inn et overherren ps subjektets plass og
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det umiddelbart dominerte up.derbegrep på predikativets plsss får
vi usanne påstander so:n resultat.
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*Trucker er grønne trucker.
*Lastebiler er trucker.
*Motorkjoretoyer er lastebiler.
^Kjøretøyer er motorkjøretøyer.

Konklusjonen vi kan trekke av dette enkle eksempelet er at alle
referenter eller objekter som tilhører et underbegreps ekstensjon, også tilhører det nsrmeste overbegrepets ekstensjon. Hvis A
er umiddelbart overbegrep til B, så vil alle medlemmer av Bs
ekstensjon også vere medlemmer av As ekstensjon, mens det motsatte ikke vil vare tilfelle. Mengdeteoretlsk kan vi formulere
prinsippet ora ekstensjonal inklusjon slik:

3 C A hvis og bare hvis V x £ B

> x ( A &3 y C A / y^3

Det vil si: Mengden B er ekte inkludert i mengden A hvis og bare
hvis: Alle x som er elementer i mengden B impliserer at x er et
element i mengden A, og der eksisterer et element y som er et
element i mengden A slik at elementet y ikke er et element i
mengden 3.

La oss så vende tilbake til koreferansebegrepet son vi introduserte i begynnelsen. For å gjøre begrepet fruktbart i vår
sammenheng, må vi skille mellom individuell koreferanse og
klassemessig koreferanse:

2. Jes %JJP=* ia£bla-Jet£

i fir, rs5 :<an du kjopa Istj i <&%.

10. Jog kjapbe dagblad*t( ": I*r, -en hvor har js^ U g t deti?

Indeksene i_ cg j_ angir rsferansefcrholdene: i_ i 13 snglr at
Daqoladet og det er individuelt kor*f*ranta, mer.s forskjellige
indekser i 3 ( L e g i ) angir ikke-korefer-nse. Både 3 03 10 er
imidlertid eksempler på klassersess ig kcreferansa hvis rnar. betrakter mengden eller klassen Dagbladet som helhet.
I generiske begrepshierarkier har vi klassemessig korsferanse
nedenfra og oppover (langs den vertikale aksen), og setning 1 - 4
er eksempler på det: Granne trucker identifiseres med sitt
overbegrep trucker i setning 1, og er klassemessig koreferente .Det er forøvrig også en vesentlig grunn til av de er tautologiske
eller ikke-informative.)
Det logisk kontradiktoriske begrepet til kiassenessig koreferanse
kan kalles dis.iunkt klasse.-nessig referanse (i praksis alt som
ikke er potensielt kiassemessig koreferent i et gitt system).
Disse to begrepene Utgjør det vi har kalt potensiell referanse.
Alle referenter i en klasse son ikke er potensielt koreferente
har disjunkt referanse.
Dette begrepsapparatet kan anvendes
for å skille mellom raonodlmensjonale og polydiraensjonale begrepshierarkier (jfr. Arntz/?icht 1982 : 80f).
Et polydimensjonalt begrepssystem er et systeæ hvor inndelingskriteriene er blandet. Det vil si at begreper som inngir i
forskjellige begrepssystemer blandes i ett hierarki. La oss
illustrere med følgende eksempel:

figur 3

husdyr

kjæledyr

pattedyr

rovdyr

Husdyr, kjeledyr, pattedyr og rovdyr danner en horisontal rekke i
et generisk hierarki: alle ar inkludert soc delmengder i begrepet

forholdet aellom begrtpers i rekXan, finner vi at sile har
potensiell koreferanse: et husdyr kan wsra st kjeledyr, et
pattedyr eller et rovdyr (f. eks. en katt). All, be-reper.e i
rekken har altså potensiell kl*sma*m*sl* koreferar.se. :-er.-det.oretiak betyr d.tte at .kstenajonsnensden* skjerer hverlndrm
danner snitt.-nengder:

A = husdyr
3 = kjæledyr
C = pattedyr
D = rovdyr

Det er Ingenting 1 veien for A blande systemer pd denne naten
hvis det viser seg 6 v.re fruktbart 1 gitte klassifikasjonssammenhenger.
I et monodimensjonalt system, derimot, er begrepene klassifisert etter kun ett inndelingskriteriua (for eksempel fu-tler
inndelt etter genetiske hovedtyper):

figur 5

linker troster spurver måker

Også her danner begrepene finker, troster, spurver o 3 måker en
horisontal rekke i et generisk hierarki, alle er ekstensjonale
delmengder i begrepet "fugls ekstensjonsmengde. Men den potensielle referanse i rekken er her av typen disjunkt klassesessig
referanse, dvs. ikke - koreferanse: en fink kan ikke vere en
trost, en spurv eller er. *mk*. Mengdeteoretisk betyr dette at de
ekstensjonale delmengdene under fugler danner disjunksjoner, og
vi får logisk tomme snittmengder:

3 = troster
C = spurver
D = maker-

Men felles for begge typene hierarkier er at &

kcreferanse

nedenfra og oppover i de vertikale stigene:-

11. Finker/troster/spurver/måker er fugler
12. H=sdyr/kjæledyr/pattedyr/rovdyr er dyr

Horisontale rekker i monodimensjonale begrepshierarkier son i
figur 6, kalles kontrastive sett (jfr. MUler/Johnson-Lai-d
: 260ff).
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Koplingen mellom potensiell koreferanse/disjunkt referanse på
den ene siden, og mono-/polydiraensjonalitet på den andre siden'
gir oss et praktisk terminologisk arbeidsredskap til é lose opp
polydimensjonalitet i flere monodimensjonale delhie-arkieArntz/Plcht (1932) , 8i) sir at eksempel med rartyper, sen sl.r
ingenting om forholdet mellom det polydlmensjonale og oonodimensjonale systemet. La oss bruke bokens eksempel i norsk
versjon (oversettelsen star for min egen regning),

gass- stål- koplinga- vann- glass- avløos-

For å finne ut dinensjonsforholdene i hierarkiet i figur 7 stiller vi sporsmål ned nocalverbet kar. for å kartlegge de potensielle
referanseforholdene i den horisontale rekken:

Hvis svaret .r ja, foreligger potensiell kcreferans.
er nei, foreligger potensiell disjunkt referanse:

gassror vare et stålrør?

ja - kcrefersnse

gassrør være et koplingsrør?
gassrør vare et vannrør?
gassrør være et glassrar?
gassrør være et avløpsror?
stålror vere et koplingsrør?
stålrør vere et glassrør?
stålrør være et avløpsrør?
koplingsrør være et vannrør?
koplingsrør være et glassrør?
koplingsrør vere et avløpsror? nei
vannrør være st glassrør
vannrør være et avlopsrsr?

ja - koreferar.se
- dlsjunkt referanse
ja - korefsranse
ja - koreferar.se
ja - koreferanse
dlsjunkt referanse
ja - koreferanse
ja - koreferanse
koreferanse
dlsjuskt referanse
ja _ iKoreferanse

ja - koreferanse

Grafisk kan vi sette det opp slik:

figur 8

gass- stål- koplings- vann- glass- avløps.
rør
rør
rør

disjunksjon

disjunksjon

disjunk sjon

D( foreliggende disjur.ksjonene i figur 3 er de saær

-ræ so- mr,-

d*lin:*:(Pit,ri*n«, ,li*r -;,..-gjelene zoz 4msa*f

ba,.ic

ror

delhierarklene. 3 » t a n ov =atod:n bestir -Ja 1 S sette et tarni-o
logisk aotlv.rt oj dekkende ^StryKk pd de dl-.nsjcnene :oa e-

figur 9
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Dette forholdet mellom potensiell referanse og dlmensjonalltet
viser to viktige ting:
For det første, inndelingskriterler eller dimensjoner i generiske begrepssystemer er ikke a priori, men kan "oppdages" og
kartlegges. De kan ikke spesifiseres i noen internasjonal terminologisk standard, men lar seg kun identifisere ut fra kontekst
og situasjon. Kan kan selvfølgelig ta utgangspunkt 1 dimensjonenog spesifisere hvilke londelingskrlterier man ønsker å dele et
system inn 1, man referansegrunnl&get som Inndelingskriterlen.
hviler på forblir det samme.
For det andre, forholdet stetter opp om Fosketts pasband om at
kunnskap er polydimensjonal (jfr. Foskett 1971 ,26). i klassifikasjonssammenheng betyr deb at et begrep kan inngi 1 mange
aspekt- eller fasettmesslge sammenhenger. Foskett sel? nevner
eksempelet med siamesiske kabber som kan klassifiseres soo
kj.ledyr, som en bestemb zoologisk klasse, etter opprinnelsessted
osv. Dette resulterer til syvende og sist 1 en Infinitt mengde av
mulige hierarkier. Maben kunnskap kan dlmensjonalis.res på er
like kompleks soa menneskelig kunnskap selv sr det.
For beralnologen er entydlghet av vesentlig betydning, og

= S3 via begrepet poten:!,!! referanse, slik vi ha- H—<»
begrepet her.
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