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Svensk sammanfattning (Swedish summary) 

Denna avhandlings tema är daterande av förgreningarna i släktträd, fy-
logenier. Jag har daterat fylogenier från flera olika grupper av organismer, 
både växter och djur. Jag har också tittat på hur olika metoder att datera 
påverkar vilka åldrar man får fram, samt flera andra faktorer som kan 
påverka resultaten.  

Introduktion: Datummärkning av gamla döda släktingar 
I min forskning utgår jag från ett släktträd, en fylogeni, över en grupp 

växter eller djur. Målet är att datummärka förgreningarna, noderna, i fy-
logenin, för att kunna få reda på när en grupp organismer delades i olika 
utvecklingslinjer, t ex när två växtfamiljer skiljdes åt. 

De horisontella grenlängderna i ett fylogram (se bild 1) representerar 
antalet förändringar som har skett sedan den senaste förgreningen. De fylo-
gram jag arbetar med är framtagna med DNA-sekvenser, och förändringarna 
är därför det antal baspar i DNAt som har ändrats sedan två utvecklingslinjer 
skiljdes åt.  

För att kunna datera noderna i fylogenin behöver vi dela upp grenläng-
derna i den tid som det tagit för en gren att bli av en viss längd, och den has-
tighet som förändringarna skedde med. Förhållandet kan beskrivas med en 
enkel ekvation: 
 

antal förändringar (grenlängd) = evolutionär hastighet x tid 
 
Dessvärre är denna ekvation inte lätt att lösa, eftersom vi har två okända 

faktorer; vi har inte information om vare sig tid eller hastighet. Innan vi 
stoppar in fylogenin i “den svarta lådan” (någon av de dateringsmetoder som 
används för att lösa ekvationen) så måste vi tillföra så mycket information 
om tid som möjligt. I mina analyser har jag använt åldrar på fossil som in-
formation, men man kan också tänka sig att använda geologiska händelser, 
som kontinentalförflyttningar, bergskedjeveckningar, och bildande av nya 
vulkanöar.  

Det vi vill få ut ur den svarta lådan är ett kronogram, där grenlängderna 
representerar tider, istället för evolutionära förändringar.  
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Bild 1. Processen för att datera en fylogeni. 
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Placera de utdöda släktingarna på rätt hylla 
För att kunna använda fossila åldrar är det viktigt att man vet så noga som 

möjligt var i fylogenin fossilet skall placeras. Det man tittar efter är karak-
tärer som delas av alla representanter i en grupp, men inte finns hos några 
andra grupper i trädet. Om man hittar sådana karaktärer, synapomorfier, så 
kan man säga att en grupp måste vara minst lika gammal som fossilets ålder. 
Detta gör att man kan sätta en minimiålder på noden som delar gruppen från 
sin systergrupp. Detta innebär också att systergruppen måste ha samma 
ålder.  

 

 
 

Bild 2. Det första fossilet med en karaktär som kännetecknar en grupp kan statistiskt 
sett aldrig vara den första individen med den karaktären. Därför kan en fossil ålder 
aldrig vara en exakt ålder för när två evolutionslinjer skiljdes åt, utan bara ge en 
minimiålder.  

In med både levande och utdöda släktingar i den svarta 
lådan (dateringsmetoderna) 

Att det behövs många arter, och så många bra fossil som möjligt för att få 
en någorlunda uppskattning av tidsåldrar, är vi inom dateringsforskningen 
eniga om. Vilka metoder för datering av fylogenier som är bättre än andra, 
och hur de kan utvecklas vidare, är däremot ett hett ämne, och stor oenighet 
råder fortfarande.  
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Klockan som gick fel 
På 1960-talet myntades “den molekylära klockan” – idén att evolution-

shastigheten är nära nog konstant och därmed direkt proportionerlig mot 
tiden. Om det fanns en molekylär klocka så hade det varit enkelt att datera en 
fylogeni; hade man bara ett fossil så kan man få fram tider och hastigheter i 
hela trädet (se bild 3 nedan). Dessvärre visade det sig att evolutionen inte är 
klocklik. Utvecklingen kan byta tempo, inte bara mellan olika organismer i 
en fylogeni, olika gener kan evolvera med olika hastigheter. Idén om den 
molekylära klockan höll sig dock kvar länge, även efter att forskare hade 
konstaterat att klockan gick lite som den ville. Länge kunde man se studier 
där man publicerade helt orimliga åldrar för olika utvecklingslinjer; de 
stämde inte alls med åldrar på de fossil som hittats, och ibland kunde man till 
och med få resultat som var äldre än jordens ålder. 

 
Bild 3. Om evolutionen var klocklik så hade det varit enkelt att räkna ut alla has-
tigheter och åldrar i en fylogeni. 

Klockor som går lite som de vill 
Eftersom evolutionen inte är klocklik så kan vi inte använda molekylär 

distans för att datera fylogenier. Det senaste tiotalet år så har man försökt att 
hitta metoder som låter klockan gå lite som den vill. 

De metoder jag använt och studerat utgår inte från en strikt molekylär 
klocka. Istället hanterar metoderna varje gren i ett träd så att varje gren kan 
ha en egen hastighet. Om hastigheterna är helt oberoende från varandra så 
kan dock problemet bli fullständigt omöjligt. Därför utgår de flesta me-
toderna från ett viktigt antagande som vi kallar autokorrelation. Det innebär 
att man hanterar evolutionshastigheten som en biologisk karaktär som kan 
evolvera över tid. Det kan då vara rimligt att anta att en hastighet kan ärvas, 
till exempel från en moderlinje till sina dotterlinjer. Problem med detta anta-
gande uppstår bland annat när vi har långa grenar i trädet som inte innebär 
hög hastighet eller lång tid, utan att många arter har dött ut på vägen, och 
därför inte kan finnas med i våra molekylära träd. Utdöenden innebär då att 
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vi troligen var en mycket svag autokorrelation mellan nära sittande grenar. 
Vi vet inte heller om antagandet alltid är relevant – till exempel har flera 
snabba klimatförändringar under jordens historia tvingat fram snabbare an-
passningar, och därmed evolutionära hastigheter.  

PATHd8 
PATHd8 är en dateringsmetod som räknar medelvärde av evolutionära 

steg från ett löv (en av de arter som finns med i fylogenin) till en nod, en 
systergrupp i taget, och minimerar sedan skillnaden i hastighet mellan sys-
tergrupper. Detta görs för hela trädet, från löv till rot. Eftersom metoden 
räknar en grupp i taget så är den mycket snabb (även enorma dataset kan 
beräknas på mindre än en sekund) och stabil (idag den enda metoden, 
förutom strikt klocka, som klarar att hantera flera tusen arter).  

Nonparametric Rate Smoothing (NPRS)  
NPRS tillåter hastigheterna i en fylogeni att ändras i stort sett fritt över 

tid. Metoden innehåller ingen modell för autokorrelation, utan minimerar 
skillnaden i hastighet mellan mor och dotter (det vill säga “motsatt riktning” 
jämfört med PATHd8). Beräkningarna görs samtidigt för alla noder i trädet, 
vilket gör metoden betydligt långsammare än PATHd8. 

Penalized Likelihood (PL) 
Maximum likelihood är ett statistiskt sätt att beräkna vilka parametrar 

som mest sannolikt har producerat en hypotes från de data vi har tillgängliga. 
PL bygger på samma princip som NPRS, men här kombineras smoothing 
mellan mor- och dotterlinjer med maximum likelihood som innefattar en 
parameterrik sannolikhetsmodell för hur evolutionen går till. Metoden be-
gränsar mycket stora hastighetsskillnader genom en bestraffande parameter. 
PL innehåller också en smoothingparameter som bestämmer hur mycket 
autokorrelation det i genomsnitt finns i trädet. Denna parameter bestäms 
objektivt genom en statistisk process, korsvalidering. 

Bayesiansk autokorrelation 
Bayesiansk statistik kan ha samma modeller för hur evolutionen går till 

som en maximum likelihood-metod, men beräknar inte bara sannolikheten 
för att en hypotes är korrekt. Ett antal antaganden, priors, läggs in. Dessa 
priors väljs av forskaren utifrån tidigare observationer eller antagande om 
parametrarna. Genom att beräkna många gånger, och för varje omgång 
uppdatera sannolikheten utifrån data, så beräknas en fördelning av de mest 
troliga hastigheterna och tiderna för varje nod. 
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Frågor om de svarta lådorna 
Det finns många frågor som är viktiga att ställa, för att komma vidare i 

utvecklingen av nya och bättre metoder. Vissa frågor har vi idag svar på. 
Andra frågor har fått motstridiga svar i olika studier. Här nedan ger jag de 
kanske viktigaste frågorna och svaren. 

Ger olika metoder ungefär samma resultat? Och om inte – vilken metod 
är ”bäst”  
De olika metoderna ger inte samma resultat (se bild 4, 5 och artikel VI). 
Mellan PATHd8, som smoothar mellan systergrupper, och de metoder som 
smoothar mellan mor- och dotterlinjer kan det skilja mycket. Dessvärre kan 
vi inte säga att en metod är bäst (eller kanske minst dålig).  

Påverkar olika gener resultatet? 
Olika gener evolverar med olika hastigheter. Det innebär att grenlängderna i 
en fylogeni som tagits fram med en gen kan skilja sig mycket från samma 
fylogeni grundad på en annan gen. Eftersom grenlängderna är det vi an-
vänder för att beräkna tid och hastighet så blir det olika resultat för olika 
gener (se bild 4). Till viss del kan man lösa detta genom att använda många 
olika gener i ett sammanslaget dataset, och då få fram grenlängder som 
förhoppningsvis ligger närmare de man fått om man analyserat samtliga 
gener för alla arter. Bättre grenlängder hjälper dock bara dateringarna till en 
viss gräns, eftersom vi inte har fått någon mer information om tid eller has-
tighet.  

Påverkar antalet arter man stoppar in?  
Få arter är ett problem när man använder mor-dotter-smoothing. Metoderna 
tenderar att dra ut de interna noderna i trädet så att de yngre nodernas åldrar 
överskattas (se bild 5). Om man använder många arter så blir dateringarna 
stabilare. Helst så bör man använda åtminstone 150 arter i en dateringsana-
lys.  

Hur påverkar fossilens antal och placering? 
De kalibreringsåldrar vi får från fossil är den enskilt viktigaste faktorn för 

att få rimliga resultat. Ju fler noder som har en minimi- eller maximiålder, 
desto bättre uppför sig metoderna, och ju mer lika blir resultaten från olika 
metoder. Det är också viktigt att fossilen är spridda över trädet. 
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penalized
likelihood

Bayesiansk
autokorrelation
(multidivtime)

PATHd8

rbcL 26s

100   miljoner år300100   miljoner år300  
Bild 4. Olika metoder och olika gener ger olika resultat. Genen 26s evolverar 
långsammare än rbcL och har ganska lika längder på grenarna i ett fylogram. Därför 
får kronogrammen ovanför ett jämnare utseende när 26s används än när rbcL an-
vänds. 
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100   miljoner år300100   miljoner år300  

Bild 5. Olika antal arter ger olika resultat. Färre arter ger ett jämnare utseende på 
kronogrammen från PL och den Bayesianska metoden (multidivtime). PATHd8 
verkar inte påverkas på samma sätt, men det har inte undersökts om det stämmer för 
alla dataset. 
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Går och går klockorna utan att komma till dörren? 
Är det omöjlig forskning jag håller på med? Kommer det någon gång att 

gå att datera släktträd och få resultat som ligger nära verkligheten? Och vad 
ska vi använda resultaten till? 

Ett kronogram kan användas för att besvara vidare frågor, som var en viss 
grupp uppstod, eller vilka geologiska händelser (till exempel kontinentalför-
flyttningar, bergskedjeveckningar eller nya vulkanöar) som kan ha påverkat 
evolutionen. Vi kan också använda det för att se när nya karaktärer har upp-
stått hos olika organismer, och kombinerar vi det med geologiska händelser 
så kanske vi kan säga något om vad som påverkade evolutionen i en viss 
riktning.  

Vi kanske en dag kan svara på frågor som “uppstod medelhavsväxternas 
salt- och torktålighet när Medelhavet torkade ut och först blev saltträsk, och 
senare saltöken – eller vandrade de in senare, någon annanstans ifrån?”, 
“Vilka växter och djur spreds vid vilken tid över de landbryggor som bil-
dades och försvann i omgångar i Berings sund?”, “Kan man säga att dino-
saurierna uppfann blommorna, eftersom de måste ha ätit så mycket att vissa 
växter utvecklade nya sätt att överleva?”. 

Även om det kan verka hopplöst att hitta en metod som ger oss rimliga 
svar på när olika evolutionära linjer uppstod, så är frågorna så spännande och 
viktiga att besvara att vi fortsätter med dateringsforskning. Vi är bara i bör-
jan av att utveckla nya metoder. Samarbete med matematiker, statistiker, 
bioinformatiker, paleontologer och andra geovetare kan ge oss nya metoder 
att kombinera klockor, fossil, biogeografisk kunskap och metoder, och detta 
kan förhoppningsvis leda oss vidare.  
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Svensk sammanfattning av artiklarna i 
avhandlingen (Swedish summary of included 
papers) 

I 
Cajsa L. Anderson, Bremer K. and Friis E. M.; Dating phylogenetically basal eudi-
cots using rbcL sequences and multiple fossil reference points. American Journal of 
Botany 2005; 92, 1737-1748 

Datering av "basala äkta tvåhjärtbladiga" växter.  
Bild 6 visar en del av fylogenin för de basala äkta tvåhjärtbladiga väx-

terna, eudikotyledonerna, där artikelns grupper ingår. Ordningen Ranuncu-
lales innehåller bland annat vallmo, vitsippa, berberis och ett antal tropiska 
lianer. Ordningen Proteales innehåller familjerna Nelumbonaceae (den 
heliga lotusen), Platanaceae (de "kamoflagefläckade" platanträden som är 
vanliga i europeiska storstäder) samt den stora familjen Proteaceae, där my-
cket spektakulära blomställningar är vanliga (de säljs ibland som proteor 
eller "afrikanska eterneller" och är då importerade från Sydafrika).  

I figuren är också den hypotetiska placeringen av tre av de fossil som an-
vändes för att kalibrera kronogrammet utsatta. Om ett fossil som tillhör Pro-
teales systergrupp Ranunculales är daterat till 121 miljoner år så innebär det 
att delningen mellan Proteales och Ranunculales skedde för minst 121 mil-
joner år sedan. Fossilen är uppifrån den fossila blomman Teixeraea som är 
121 miljoner år och funnen i Portugal. Därefter fossila pollen, Tricolpites, 
som är speciella för äkta tvåhjärtbladiga växter. Till sist hanliga blommor 
från Platanocarpus, en 110 miljoner år gammal amerikan. 
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Bild 6. Ordningarna Ranunculales och Proteales, två grupper som ingår i de ba-

sala eudikotyledonerna. 
 
Bild 7 visar ett daterat träd över de basala äkta tvåhjärtbladiga växterna 

Trädet visar att de första eudikotyledonerna utvecklades för ca 125 miljoner 
år sedan, och sedan snabbt evolverade i olika riktningar. De längre grenarna 
upp till de färgade "kronorna" betyder inte att ingen evolution skett under 
denna tid. Här satt troligen en mångfald av växter som vi bara kan fantisera 
om, eftersom de sedan länge är utdöda, och vars DNA-sekvenser inte kan 
användas i våra analyser. 
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Bild 7. Kronogram för de basala eudikotyledonerna. 

II och III 
Per G. P. Ericson, Cajsa L. Anderson, Tom Britton, Andrzej Elzanowski, Ulf S. 
Johansson, Mari Källersjö, Jan I. Ohlson,, Thomas J. Parsons, Dario Zucco and 
Gerald Mayr. 2006. Diversification of Neoaves through time: integration of molecu-
lar sequence data and fossils. Biology Letters 2(4): 543-547  

Per G. P. Ericson, Cajsa Lisa Anderson and Gerald Mayr. 2007. Hangin’ on to our 
rocks ’n clocks: a reply to Brown et al. Biology Letters 3(3): 260-261 

Datering av moderna fåglars släktträd.  
Fåglar härstammar från en grupp köttätande dinosaurier, och de allra tidi-

gaste fågelfossilen har både tänder och svans. Under krita uppstod de linjer 
som ledde till dagens fåglar. Strutsar, kiwifåglar och kasuarer utgör syster-
gruppen till övriga fåglar. Nästa gren på trädet bebos av ankor och höns-
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fåglar. Först därefter hittar vi de fåglar som kallas för “moderna fåglar”, eller 
Neoaves. Det är denna grupp som vi fokuserar på i denna studie. 

För dateringen analyserade vi ett träd där alla moderna fågelfamiljer 
ingår. Vi använde oss av metoderna penalized likelihood och PATHd8, och 
för att kalibrera evolutionshastigheterna i trädet använde vi 23 olika fossila 
fåglar. Våra resultat tyder på att de evolutionslinjer som leder till dagens 
fågelfamiljer skiljdes åt runt, eller strax efter, gränsen mellan tidsperioderna 
krita och tertiär, för 65 miljoner år sedan. 

Fåglar är kanske den djurgrupp som engagerar flest människor, och där-
med finns det många uppfattningar om hur de är besläktade och hur gamla 
de är. En del av våra resultat, t ex att alla rovfåglar inte härstammar från 
samma förfader, och att dagens fågelgrupper divergerade relativt sent, kan 
ses som provokativa i vissa kretsar. Vi förväntade oss därför kritik från både 
forskare och ornitologer.  

Den första kritiken kom ungefär ett halvår efter vår första artikel. Vi blev 
erbjudna att kortfattat svara på denna kritik, och vårt svar publicerades till-
sammans med den kritiska artikeln.  

Brown et al. hade anmärkningar på ett flertal punkter. De ansåg bland an-
nat att vi inte hade hanterat den fylogenetiska analysen rätt, att vi kunde ha 
använt oss av andra fossil, samt att en annan dateringsmetod kunde ha an-
vänts. De analyserade om våra data utifrån dessa ändringar, och fick helt 
andra resultat. Deras slutsats var att deras Bayesianska datering, som gav 
äldre åldrar för de moderna fåglarna, var mer realistisk.  

Vi svarade att det inte var förvånande att de fick andra resultat, framför 
allt på grund av att de använde sig av en metod som tenderar att sprida ut 
åldrarna jämnt i kronogrammet. Vem som har mest rätt, eller minst fel, av 
oss och Brown et al. kan framtida forskning förhoppningsvis svara på. Att 
fåglarna hade möjlighet att snabbt evolvera och inta nya nischer efter det 
stora utdöendet i slutet av krita verkar dock vara en rimlig slutsats.  
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Bild 8. Fåglarnas släktträd. På den nedersta grenen hittar vi strutsar och kiwifåglar. 
Därefter grenar ankor och hönsfåglar av. Resten av trädet bebos av de fåglar som 
artiklarna II och III fokuserar på; gruppen Neoaves.  
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IV 
Tom Britton, Cajsa Lisa Anderson, David Jaquet, Samuel Lundqvist and Kåre   
Bremer. Estimating divergence times in large phylogenetic trees. Systematic Biology 
(in press) 

PATHd8 
PATHd8 är en ny metod för att datera släktträd som inte följer en moleky-

lär klocka. Metoden är implementerad i ett datorprogram, som tillåter analys 
av tusentals taxa och valfritt antal fossila referenspunkter. PATHd8 har pre-
cis som andra metoder sina brister, men är i dagsläget den enda som kan 
hantera riktigt stora dataset. 

I artikeln jämför vi PATHd8 med de metoder som i dagsläget används 
mest. Vi jämför dels dateringar av simulerade data, dels empiriska dataset. 
För jämförelse med penalized likelihood (PL) och en Bayesiansk autocorre-
lationsmetod (BAC) så använde vi bland annat delar av datasetet i artikel I, 
basala äkta tvåhjärtbladiga växter. Vi satte ett relativt stort antal kalibrering-
spunkter jämfört med antalet arter, och som förväntat gav då de tre me-
toderna jämförbara, om än inte lika, resultat.  

Vi analyserade också om det största datasetet som använts i en dateringss-
tudie, med 878 enhjärtbladiga växter (se också artikel V). I detta fall ger den 
ursprungliga NPRS-analysen och PATHd8 mycket olika resultat för vissa 
noder. Vi vet att PATHd8 underskattar åldern på palmer (som har mycket 
korta grenar i fylogrammet), eftersom det finns äldre fossil än den beräknade 
åldern. Det går inte att bevisa att NPRS överskattar samma åldrar, eftersom 
det alltid går att hävda att de äldsta fossilen ännu inte hittats, men på grund 
av att de två metoderna utjämnar åldrarna i motsatt riktning, så kan man 
misstänka att NPRS överskattar åldrar i flera fall. 

V 
Cajsa Lisa Anderson and Thomas Janssen. Monocots. Chapter in Timetree of life, 
eds. Hedges and Kumar (accepted) 

Enhjärtbladiga växtfamiljer och deras åldrar 
Gräs, palmer, orchidéer, ingefära, kaveldun, kallor och liljor tillhör alla 

den stora gruppen enhjärtbladiga växter, eller monokotyledoner. Namnet har 
gruppen fått av att det allra första bladet som kommer ut ur ett frö är just 
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bara ett, till skillnad från alla andra blomväxter. De flesta monokotyledoner 
är örtartade, och har blad med nerver som löper parallellt med varandra. Det 
finns dock undantag från detta, t ex hos palmerna.  

De första fossilen man tror kommer från en monokotyledon är pollen, av 
ungefär samma ålder som de första eudikotyledonernas pollen (se artikel I). 
Jämfört med andra växtgrupper så finns det dock väldigt få fossil i början på 
krita, troligen för att örter inte så lätt blir bevarade som fossil. 

 
Timetree of Life är ett projekt som skall sammanfatta dateringar för alla 

organismer. För den första utgåvan planeras ett åttiotal kapitel, och de kom-
mer att ges ut både elektroniskt på internet, och i bokform. Jag blev ombedd 
att tillsammans med Thomas Janssen skriva kapitlet om enhjärtbladiga väx-
ter.  

Thomas Janssen och Kåre Bremer publicerade 2004 den största daterin-
gen av enhjärtbladiga växter som gjorts. Eftersom nya metoder har utveck-
lats sedan deras NPRS analys, så använde jag deras data, tillsammans med 
ytterligare fem fossil, för att datera trädet med ytterligare två metoder, PL 
och PATHd8. 

Den ursprungliga NPRS-dateringen och den nya PL-dateringen ger my-
cket lika resultat, trots de nya fossilen. PATHd8 ger däremot i allmänhet 
yngre åldrar för familjernas krongrupper, samt snabbare radiationer i flera 
delar av trädet.  

Precis som eudikotyledonerna i artikel I, så verkar monokotyledonerna ha 
evolverat mycket snabbt under krita, och vid gränsen mellan krita och tertiär 
(eller paleogen som tertiär nu heter) så har nästan alla familjer uppstått (bild 
9). 

I den engelska sammanfattningen av artikel V utvidgar jag artikeln till att 
omfatta fler resultat samt en diskussion om varför metoderna ger olika resul-
tat. 
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Bild 9. Kronogrammet visar åldrar för ett urval av familjer inom monokotyledon-
erna. De grå boxarna visar hur länge en familj, som vi beskriver den idag, har fun-
nits. I nedre krita verkar monokotyledonerna ha divergerat nästan explosivt till olika 
utvecklingslinjer. 

VI 
Cajsa Lisa Anderson. Dating phylogenies: an evaluation of three methods based on 
the lycopod family Selaginellaceae. (manuscript) 

Undersökning av tre dateringsmetoder baserat på ett 
släktträd över Selaginella, mosslumrar 

Ger olika dateringsmetoder ungefär samma resultat, eller finns det sys-
tematiska skillnader mellan resultaten? Och i Bayesianska analyser – påver-
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kar priors (antaganden innan analys) resultaten? Jag har använt ett släktträd 
för mosslummrar, Selaginella, för att besvara dessa frågor.  

Jag för fram att metoderna ger stora skillnader i åldrar, och att det finns 
mönster i hur kronogrammen från olika metoder ser ut. Konfidensintervallen 
för åldrarna är dock ofta överlappande, så det kan ses som en kontroversiell 
slutsats.  

Jag har också tittat på hur ett antal priors påverkar resultaten i Bayesian-
ska analyser. Jag har experimenterat med att ändra värden för de priors som 
anges för evolutionshastigheten vid roten av trädet, mängden autokorrela-
tion, och om interna noder skall tendera att attrahera eller repellera varandra. 
När mängden autokorrelation eller förhållandet mellan interna noder ändras 
så får kronogrammen ett annat utseende än när de rekommenderade in-
ställningarna används; åldrarna blir inte så jämnt spridda över trädet. Tittar 
man på enskilda noders åldrar så är dock konfidensintervallen alltid mycket 
stora och överlappande. I artikeln argumenterar jag för att man ändå kan 
urskilja ett mönster. 
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