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Sammanfattning 

Studien fokuserar på att hitta olika mönster i närvarostatistik hos elever som inte 

närvarar i skolan. Informationen som resultatet ger kan därefter användas som ett 

beslutsunderlag för skolor eller till andra organisationer som är intresserade av EDM 

inom närvarostatistik. 

Arbetet genomförde en kvalitativ metodansats med en fallstudie som bestod utav en 

litteraturstudie samt en implementation. Litteraturstudien användes för att få en 

förståelse över vanliga tillvägagångssätt inom EDM, som därefter låg till grund för 

implementationen som använde arbetssättet CRISP-DM. 

Resultatet blev fem olika mönster som definieras genom dataanalys. Mönstren visar 

frånvaro ur ett tidsperspektiv samt per ämne och kan ligga till grund för framtida 

beslutsunderlag.  

Nyckelord: Data Mining, Educational Data Mining, Mönster 

 

Abstract 

The study focuses on finding different patterns in attendance statistics for students who 

are not present at school. The information provided by the results can thereafter be used 

as a basis for decision-making for schools or for other organizations interested in EDM 

within attendance statistics. 

The work carried out a qualitative method approach with a case study that consisted a 

literature study and an implementation. The literature study was used to gain an 

understanding of common approaches within EDM, which subsequently formed the 

basis for the implementation that used the working method CRISP-DM. 

The project resulted in five different patterns defined by data analysis. The patterns 

show absence from a time perspective and per subject and can form the basis for future 

decision-making. 

Keywords: Data Mining, Educational Data Mining, Patterns 
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1 Inledning 

Barn som är bosatta i Sverige omfattas av skollagen och ska, om inte giltiga skäl finns, 

delta i skolans verksamhet. Ogiltig frånvaro för elever i grundskolan har ökat enligt nya 

mätningar från Skolinspektionen (2016). Barn med ogiltig frånvaro har en högre risk för 

att hoppa av skolan, sociala svårigheter, arbetslöshet samt mentala hälsoproblem 

(Havik, Bru, & Ertesvåg, 2015). Utanförskapen medför både en förlust för den enskilda 

eleven och även en förlust för samhället (Skolinspektionen, 2016).  

Det finns olika sätt att främja närvaro i skolan där mer digitaliserade verktyg för 

frånvarorapportering skapar möjligheter för analyser och kan skapa värdefullt 

beslutsmaterial. Genom lyckad användning av data mining kan ett företag ges stora 

strategiska fördelar i jämförelse med konkurrenterna (Sharda, Delen, & Turban, 2014). 

Många organisationer har i dagens samhälle samlat in stora mängder data, och 

problemet ligger inte vid brist av information utan snarare att den inte analyseras och 

används. Data mining är den process som används för att finna nya samband samt 

mönster i en datamängd (Larose, 2005).  

Educational Data Mining (EDM) är en växande trend (Elakia, Gayathri, Aarthi, & Naren, 

2014), och målet med EDM är att få en bättre förståelse för studenters beteendemönster 

samt deras inlärningsförmåga (Romero & Ventura, 2019).  Med hjälp utav EDM går det 

att finna mönster i närvarostatistiken för att få en djupare förståelse över när elever 

väljer att inte närvara i skolans aktiviteter. 

Det har genomförts forskning för att undersöka om elevernas scheman påverkar 

närvaro i skolan, där resultatet blev längre sovmorgnar för eleverna. Forskningen kunde 

inte styrka att ökandet av närvaron berodde på deras undersökning och därför behövs 

elevernas scheman och närvaro undersökas djupare. Genom att identifiera nya mönster 

mellan elevernas frånvaro skulle resultaten kunna användas för att öka elevernas 

närvaro i skolan. Frågeställningen för arbetet är följande: 

Vilka mönster finns i närvarostatistik hos elever som inte närvarar i skolan? 

För att besvara frågeställningen användes en kvalitativ metodansats kretsat runt en 

implementation för att ta reda på vilka mönster som finns i närvarostatistiken. För att 

urskilja vilka metoder inom EDM som vanligen används genomfördes en inledande 

litteraturstudie. Resultatet av litteraturstudien blev till grund för implementationen som 

genomfördes med arbetssättet CRISP-DM. Studien genererade olika mönster genom data 

visualisering, kluster och beslutsträd från närvarostatistiken som utgör studiens 

resultat.  
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2 Bakgrundskapitel 

Följande kapitel presenterar bakgrundsinformation som behövs för att förstå det 

aktuella problemområdet och frågeställningen. Information samt definitioner kring 

frånvaro, schema, data mining samt mönster presenteras i nedanstående underrubriker. 

2.1 Elevfrånvaro 

En elev som inte deltar i skolans aktiviteter går miste om både det akademiska samt det 

sociala kring klassrummet. De erfarenheterna som skolan ger eleverna behövs för att 

prestera bättre i det vuxna livet (Sanchez, 2012). Frånvaro innehåller både begreppen 

giltig frånvaro samt ogiltig frånvaro, gemensamt för de båda begreppen är att eleven i 

fråga frånvarar från skolans aktivitet vilket kan ge negativa konsekvenser (Havik, Bru, & 

Ertesvåg, 2015). 

Det finns olika sätt att definiera frånvaro hos elever i grundskolan. Beroende på om 

eleven har vid upprepande tillfällen frångått skolans verksamhet samt hur länge, går det 

att dela in elever i olika frånvarokategorier. En omfattande ogiltig frånvaro betyder att 

eleven i fråga går miste om den utbildning som eleven har rätt till (Skolinspektionen, 

2016). Omfattande ogiltig frånvaro definieras där en elev har en ogiltig 

sammanhängande frånvaro i minst en månad eller mer. En annan frånvarokategori är 

elever med ogiltig upprepad ströfrånvaro, vilket är elever som inte har en längre period 

av sammanhängande frånvaro (Skolinspektionen, 2016). En annan definition av en elev 

med ogiltig frånvaro enligt Sanchez (2012) beskrivs enligt följande citat. 

“A “truant” is a legal term defined in the California Education Code as any student who is 

required to attend school full‐time and who has three unexcused absences during the 

school year, regardless of whether they miss a full day or a period of 30‐minutes or more in 

a day” (Sanchez, 2012, s. 2). 

Definitionen av en elev som är ogiltigt frånvarande enligt ovanstående citat gäller endast 

om eleven är bosatt i Kalifornien. Det finns många olika sätt att definiera en elev med 

frånvaro, och enligt citatet över definieras eleven som en ”truant” om det finns mer än 

tre ogiltiga frånvaron under ett skolår samt att den ogiltiga frånvaron innefattar oavsett 

om eleven missar en hel dag eller en period på 30 minuter eller mer (Sanchez, 2012). 

“Truancy is a legal term that is generally defined by each state as a specified number of 

unexcused absences from school over a designated period of time” (Sutphen, Ford, & 

Flaherty, 2010, s. 161) 

Ogiltig frånvaro går att definiera på många olika sätt beroende på vilken del av världen 

den avser. Det går även att dela upp begreppet ytterligare i termer som ”kronisk” eller 

frånvaro som mer blir en ”vana”. Frånvaro definieras olika beroende på vilken lag som 

gäller i landet vilket i sin tur leder till att det inte finns någon gemensam definition av 

begreppet (Sutphen, Ford, & Flaherty, 2010). I Sverige definieras ogiltig frånvaro enligt 

7 kap. 17 § skollagen (2010:800) följande: (Skollag (2010:800), 2010) 



 

3 
 

”En elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska 

delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte 

har giltigt skäl att utebli”  

Definitionen av ogiltig frånvaro går att definiera på flertalet olika sätt. Skollagen 

tillsammans med skolinspektionens val av definition är den som kommer att användas i 

rapporten eftersom den är mer relevant för studiens utformning och förutsättningar.  

2.2 Schema för elever 

Det finns flera olika sätt att schemalägga som både har sina för samt nackdelar. Det 

traditionella sättet att placera lektioner är att lägga flera kortare lektioner på 50 minuter 

per dag (Weller & McLeskey, 2001). Traditionella 50 minuters lektionerna har fått kritik 

eftersom det inte är optimalt för elevernas lärande. Den största problematiken som har 

identifieras kring schemaläggning är att lärarna känner svårigheter att skapa ett så bra 

upplägg som möjligt för att gynna elevernas inlärningsförmåga. Med korta lektioner är 

det svårt att få eleverna att stanna fokuserade för att utvecklare djupare 

problemlösningsförmåga (Weller & McLeskey, 2001).  

Ett annat sätt att lägga schema är att bygga upp elevernas skolscheman via block 

(Arnold, 2002). Inom blockstrukturen går det att dela upp i ytterligare 4x4 block samt 

A/B block. Ett 4x4 block innefattar att ett ämne undervisas varje dag i 90 minuter 

(Arnold, 2002). Eleverna har flera ämnen per dag. Med strukturen A/B menas med att 

det specifika ämnet undervisas varannan dag i 58–100 minuter (Arnold, 2002). 

Blockstrukturen på elevernas schema innebär att eleverna får längre lektionstid med 

mindre antal olika lektioner under dagen jämfört med det traditionella sättet att 

schemalägga lektioner (Weller & McLeskey, 2001). Skolor som delar upp schemat i olika 

block har visat på positiva resultat för eleverna. Fördelarna består bland annat av ökad 

inlärningsförmåga, ökad kritiskt tänkande och en miljö där eleven tar ett större initiativ 

till att lärandet (Weller & McLeskey, 2001). 

Tidigare forskning inom schemaläggning har genomförts i syfte att öka elevernas 

presentationer i skolan. Genom att ändra om schema och införa sovmorgnar har visats 

på en positiv effekt på elevernas hälsa (Marx, o.a., 2017). Studiens resultat visar även på 

svaga resultat där längre sovmorgnar för elever ger föräldrarna mindre tid att umgås på 

morgonen, samt att ett annat resultat ledde till att lärare får större svårigheter vid 

schemaläggningen (Marx, o.a., 2017). Dock finns inte tillräckligt med material för att 

bevisa att relationen är trovärdig (Marx, o.a., 2017). Att förändra schemaläggningen för 

elever kan bli en kostsam process för samhället och även innebära en förändring av 

rutinerna i elevernas hem (Eliasson, Eliasson, King, Gould, & Eliasson, 2002).  

I Sverige är eleverna garanterade 6890 timmar totalt undervisningstid (Skolverket, 

2019). Timmarna är fördelade över olika ämnen, där vissa ämnen får fler antal timmar 

än andra. Det är även möjligt att ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva 

skolverksamheten i grundskolan utan att använda timplanen (Skolverket, 2019). 
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I Sverige är det skolans rektor som tar beslutet när undervisningen ska schemaläggas 

under dagarna (Skolverket, 2019). Det finns ingen svensk lag som anger någon tydlig 

gränsdragning för hur schemats utformning får se ut, men elevernas scheman får inte 

planeras på helger, nätter eller kvällar (Skolverket, 2019). I det här arbetet väljs att 

definiera schema som det schema eleverna har utefter vilka lektioner som eleven ska 

befinna sig på. Orden ”schema” och ”schemaläggning” används i undersökningen, där 

schemaläggning fokuserar på lärarnas samt schemaläggarnas process vid skapande av 

schema. Ordet ”schema” blir det resultat som skapas genom en schemaläggning. I det 

här arbetet kommer fokus att ligga på elevernas schema, och inte schemaläggningen. 

2.3 Data mining 

I det här underkapitlet kommer grunderna inom data mining att presenteras. 

Informationen kommer att vara användbar som bakgrundsinformation till ämnet för att 

förstå resultatet i studien. Kapitlet kommer inte att diskutera djupgående hur 

algoritmerna tekniskt fungerar eftersom det inte är fokus för studien. 

Historiskt sett har organisationer valt att använda information som finns hos företaget 

för att analysera och därefter på magkänsla fatta beslut (Goyal & Hatami, 2012). Internet 

ökar kraftigt i både storlek och komplexitet vilket gör det möjligt till nya sätt att skapa 

insikter. Ett företag som lyckas med data mining kan ges stora strategiska fördelar i 

jämförelse med konkurrenterna (Sharda, Delen, & Turban, 2014).  

Tänk dig att du befinner dig i kön mot kassan i en mataffär, vad är det du hör? Troligen 

är det ljudet av skannrarna som personalen använder för att läsa av kundernas varor. 

Varje enskild liten vara som köps sparas i affärens databaser genom den inskannade 

streckkoden, tillsammans med resterande varor som åker med hem i kassen. Detta 

skapar snabbt stora mängder data som går att använda till större nytta för 

verksamheten än att inte analysera den alls. Med den insamlade datamängden skulle 

kundernas köpbeteende kunna upptäckas och utefter den informationen ändra 

organisationen för att öka lönsamheten (Larose, 2005). 

Ett annat exempel där data mining kan användas inom skolverksamheten är att 

analysera data om eleverna. Med hjälp utav data mining skulle en skola snabbt kunna se 

vilka elever som ligger i till exempel riskzonen för att avbryta sina studier i förtid. Data 

mining gör det möjligt att få en djupare förståelse för verksamheten och vilka faktorer 

som bidrar till att eleven troligen kommer att avbryta studierna. Med hjälp utav data 

mining kan företag och organisationer analysera data och finna nya insikter som kan 

vara nödvändigt för att vara konkurrenskraftiga.  

 

 

 



 

5 
 

Organisationer har samlat in stora mängder data, och problemet ligger inte vid brist av 

information utan snarare att den inte analyseras och används. Data mining är den 

process som används för att finna nya samband samt mönster i en datamängd (Larose, 

2005).  

Litteraturen som undersökts tar upp lite olika sätt att definiera data mining. Många olika 

definitioner som har hittats rör sig inom samma område och många beskriver samma 

sak med olika benämningar. Gemensamt för de olika definitionerna är att data mining 

omvandlar data till kunskap.  

“Data mining is the process of working with a large amount of data to gather insights and 

detect patterns” (Gendron, 2016, s. 101). 

Data mining är ett samlingsbegrepp för alla metoder och tekniker som analysera stora 

mängder data för att hitta nya mönster och samband (Grabmeier & Rudolph, 2002). En 

annan definition av data mining som beskriver mer djupgående på byggstenarna till 

data mining är den enligt nedanstående citat.  

“Data mining is a process that uses statistical, mathematical, and artificial intelligence 

techniques to extract and identify useful information and subsequent knowledge (or 

patterns) from large sets of data” (Sharda, Delen, & Turban, 2014, s. 222) 

Den definition som väljs att använda i rapporten efterliknas mest av definitionen enligt 

Gendron (2016). Benämningen väljs för att studien inte kommer att fokusera på data 

mining i detalj, utan mer från en övergripande nivå som anses vara tillräcklig för att 

förstå bakgrunden till frågeställningen.  

En välkänd metod inom data mining är klassificering. Genom att gå igenom äldre data 

som är märkt och redan uppdelad, kan en klassificering inom data mining placera nya 

instanser utan att på förhand veta vilken märkning som finns (Phyu, 2009; Sharda et al., 

2014). Ett exempel på en klassifikation skulle kunna vara att förutspå om vädret 

kommer att bli ”Soligt”, ”Regnigt”, ”Molnigt” (Sharda, Delen, & Turban, 2014), eller om 

en elev troligen kommer att ta sovmorgon på måndag morgon ”Ja” eller ”Nej”.  

Ett beslutsträd är en uppsättning av villkor som delas in i en hierarkisk struktur 

(Joazeiro de Baker, Barnes, & Beck, 2008). En instans sorteras beroende på vilka värden 

som klassificerar instansen från roten ner till något av löven (Joazeiro de Baker et al., 

2008; Phyu, 2009). Några välkända algoritmer inom beslutsträd är C4.5 och CART 

(Joazeiro de Baker, Barnes, & Beck, 2008).  

Genom att studera nedanstående exempel figur 1 ges en beskrivning av hur beslutsträd 

fungerar.  
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Figur 1 Beslutsträd. 

Frågan som modellen ska besvara är, ”Är det tillräckligt fint väder för att vistas 

utomhus?”. För att besvara frågan börjar algoritmen uppifrån roten och sorterar svaren 

ända ner till löven. Först konstateras om det blåser ute, om svaret är nej samt att vid 

nästa förgrening är det varmare än 30 grader är det bara att gå ut direkt. Om det istället 

hade varit blåsigt utomhus och regnat, skulle trädet resulterat i ett nej. En ytterligare 

förgrening i det här exemplet är om det visar sig vara sol ute tar den även hänsyn till 

luftfuktigheten (Kulkarni, 2017). 

Kluster är ett annat vanligt sätt att klassificera instanser (Sharda, Delen, & Turban, 

2014). Karaktäristiskt för kluster analys inom data mining är att den delar in instanser i 

olika grupper (Gendron, 2016). Ett exempel på en klusterindelning skulle kunna vara 

barnen på en skolgård. Barnen på en skola delar in sig i små grupper när de är ute och 

leker på rasten. Det kan vara att barnen delar upp sig i grupper och leker med sina 

kompisar, en annan faktor till uppdelningen kan vara att de är jämnåriga m.m. Dessa 

grupper som skapas går att härledas till kluster.(Phyu, 2009) 
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2.4 CRISP data mining 

Data mining är en process som kräver både skicklighet samt kunskap om den aktuella 

domänen och därför har olika processer och modeller tagits fram för att möta behovet. 

Modellerna skapades för att maximera chanserna att lyckas med projektet inom data 

mining (Sharda, Delen, & Turban, 2014). De vanligaste modellerna att använda inom 

data mining är Knowledge Discovery Database (KDD), Cross Industry Standard Process 

for Data Mining (CRISP-DM) och SEMMA (Shafique & Qaiser, 2014). 

För att lyckas med ett data mining projekt behövs rätt kunskaper samt verktyg. CRISP-

DM är en metod för att omvandla verksamhetens problematik till ett data mining projekt 

(Wirth & Hipp, 2000). CRISP-DM lanserades första gången 1996 av Daimler Chrysler och 

därefter har modellen förfinats under åren (Shafique & Qaiser, 2014).    

Figur 2 visar den generiska CRISP-DM modellen. CRISP-DM är användbar till både 

planering, kommunicering samt dokumentering (Wirth & Hipp, 2000). Processen går 

igenom 6 olika faser där starten är en grundlig genomgång av verksamhetens behov som 

i sista steget leder till ett verkställande av resultatet. Med CRISP-DM sker det ständiga 

iterationer beroende på projektets omfång (Sharda, Delen, & Turban, 2014).   

 

Figur 2. CRISP-DM – inspirerad av Sharda et al. (2014), Wirth & Hipp (2000) 

1. Business Understanding: Den första fasen i CRISP-DM är att få en förståelse över 

varför data mining projektet ska genomföras. Vad är det för kunskap som företaget vill 

få fram och hur dras det till nytta av verksamheten (Sharda, Delen, & Turban, 2014). Här 

skapas även en projektplan som specificerar vilka människor som behöver vara 

inblandade och varför (Sharda et al., 2014; Wirth & Hipp, 2000). Det är även en god idé 

skapa upp en budget även om det i tidigt skede är svårt att uppskatta exakta siffror 

(Sharda, Delen, & Turban, 2014). 



 

8 
 

2. Data Understanding: Fokus för den andra fasen är att samla in data, kontrollera 

kvalitén samt få en insikt över datamängdens struktur (Shafique & Qaiser, 2014). När en 

förståelse över objektivet för data mining projektet är kartlagd och konsistent 

kommunicerat till berörda parter, ska rätt data för arbetet kartläggas (Sharda, Delen, & 

Turban, 2014). Olika data mining projekt behöver olika slags data att arbeta med 

beroende på vad som efterfrågas. Därför finns det en nära länkning mellan Business 

Understanding samt Data Understanding (Wirth & Hipp, 2000). Behovet av data som ska 

fastställas är inte alltid en enkel uppgift. Här är det viktigt att konstatera om all data som 

behövs för att besvara frågan finns inom organisationen, eller om det behövs hämta data 

externt (Sharda, Delen, & Turban, 2014). En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är om 

datahämtningen ska ske manuellt eller automatiskt, samt hur den insamlade 

datamängden ska sorteras och sparas (Sharda, Delen, & Turban, 2014).  

3. Data Preparation: I den här fasen görs alla förändringar av data för att skapa den 

slutgiltiga datamängden (Sharda et al., 2014; Shafique & Qaiser, 2014; Wirth & Hipp, 

2000). I jämförelse med de andra faserna inom CRISP-DM är det den här som tar upp 

den största tiden i ett data mining projekt (Sharda, Delen, & Turban, 2014). Anledningen 

till att Data Preparation tar längst tid är för att verklighetens data inte är fullständig och 

korrekt (Sharda, Delen, & Turban, 2014). Datamängden kan behövas förändras för att 

inte innehålla bland annat tomma värden, felstavningar, eller extrema värden som kan 

påverka resultatet negativt (Sharda, Delen, & Turban, 2014).  

4. Model Building: Det går inte att utse vilken som är den bästa algoritmen eller data 

mining modellen som passar alla typer av problem. Därför behövs olika modeller att 

prövas och därefter hitta dem som passar bäst (Sharda et al., 2014; Wirth & Hipp, 2000). 

Datamängden kan även vara strukturerad på ett specifikt sätt som endast fungerar med 

viss sort av tekniker, och oftast kan det vara nödvändigt att gå tillbaka till föregående 

steg i CRISP-DM för att bättre passa till algoritmen (Sharda, Delen, & Turban, 2014). 

Även en enskild algoritm kan behövas kalibreras för att uppnå bästa resultat, vilket går 

att genomföra på olika sätt genom att t.ex. ändra parametervärden. Målet med fasen är 

att hitta de tekniker som passar bäst för att möta verksamhetens behov (Sharda, Delen, 

& Turban, 2014).  

5. Testing & Evaluation: Det är viktigt att evaluera modellerna som har tagits fram i 

föregående steg för att säkerställa att resultatet möter de krav verksamheten ställer 

(Sharda et al., 2014; Wirth & Hipp, 2000). Sharda et al. (2014) beskriver även att det är 

bra att testa modellen i verkligheten om tid och resurser finns för att säkerställa att den 

lever upp till verksamhetens behov.  

6. Deployment: Skapandet av modellen är inte slutet på data mining projektet (Sharda 

et al., 2014; Wirth & Hipp, 2000). Kunskap och insikter som har hittats behöver 

organiseras och presenteras på ett sätt så att slutanvändarna kan använda det (Wirth & 

Hipp, 2000). Det är oftast slutanvändarna som implementerar resultatet som används 

(Wirth & Hipp, 2000). 
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2.5 Educational data mining 

Insamling av data sker på många olika områden i samhället, och en snabbt växande del 

är inom skolverksamheten (Tripathi & Kumar, 2019). Utbildningar runt om i landet 

strävar gemensamt efter att fylla studenter med kunskap oavsett nivån på utbildningen 

(Tripathi & Kumar, 2019). Data mining som utförs på datamängd från skolor beskrivs 

genom termen Educational data mining (EDM). EDM använder olika tekniker för att 

hitta nya insikter om skolverksamheten, där fokus ligger på att hitta användbara 

mönster (Tripathi & Kumar, 2019). Educational data mining är en växande trend (Elakia, 

Gayathri, Aarthi, & Naren, 2014), och målet med EDM är att få en bättre förståelse för 

studenters beteendemönster samt deras inlärningsförmåga (Romero & Ventura, 2019).   

 “Educational data mining is a surfacing field which explores statistical information, 

machine learning and other data mining algorithms to discover interesting patterns in 

educational database” (Elakia, Gayathri, Aarthi, & Naren, 2014, s. 4649) 

EDM kan användas för att till exempel förutspå framtida karriärmöjligheter eller 

sannolikheten till att en elev blir kriminell efter utbildningen (Elakia, Gayathri, Aarthi, & 

Naren, 2014). EDM handlar om att utveckla metoder för att utforska utbildningsdata för 

att få en djupare och bättre förståelse hur elevers inlärningsförmåga fungerar (Romero 

& Ventura, 2019). En annan liknande definition av EDM är enligt nedanstående: 

 “Educational data mining (EDM) is a field that exploits statistical, machine-learning, and 

data-mining (DM) algorithms over the different types of educational data” (Romero & 

Ventura, 2019, s. 601) 

Ett vanligt område att undersöka inom EDM är att studera elevernas betyg i 

kombination med andra faktorer som relaterar till utbildning. Den vanligaste data 

mining tekniken som används inom EDM är Klassificering (Tripathi & Kumar, 2019). 

Båda definitionerna av Elakia et al. (2014) samt Romero & Ventura (2019) kommer att 

användas i arbetet eftersom båda förklarar ett brett område inom EDM. Fokus för 

studien kommer att ha en inriktning mot elevernas frånvaro. 
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2.6 Mönster 

Vi lärde oss som barn att skilja på olika visuella mönster som urskiljer vad som är 

människor och saker (Pudil, Somol, & Haindl, 2013). När vi blev äldre utvecklades 

förmågan att bli ännu mer finkänslig, och nu kan vi hitta mer avancerade mönster i t.ex. 

olika handstilar eller mönster i naturen (Pudil, Somol, & Haindl, 2013). Människan är 

duktig inom de flesta områden att hitta mönster och vi tar den egenskapen alldeles för 

givet när vi försöker lära en maskin att utföra samma uppgift (Jain, Duin, & Mao, 2000). I 

olika datamängder är det vanligt att mönster träder fram (Wang, Weng, & Yuan, 2017), 

och för att förstå vad ett mönster är behöver en maskin lära sig olika kännetecken och 

regler (Pudil, Somol, & Haindl, 2013).  

Det finns olika definitioner på vad ett mönster är. Mönster går att finna på olika sätt och 

på olika platser (Pudil, Somol, & Haindl, 2013) och ett mönster enligt Svenska 

Akademien (2006) förklaras som ett komplext system som oftast inte är omedelbart 

synligt.  

”underliggande struktur hos komplext system e.d.; vanligen inte omedelbart synlig” (Svenska 

Akademien, 2006) 

Begreppet mönster är brett och kan innehålla flera olika perspektiv. Ett mönster är ett 

sätt för oss människor att ordna och få en förståelse för omvärlden (Klasander & Ginner, 

2017). Pubil et al. (2013) har likväl en definition av mönster utifrån ett brett perspektiv 

med en mänsklig synvinkel. 

 “In their widest sense, patterns are the means by which we interpret the world.” (Pudil, 

Somol, & Haindl, 2013, s. 163). 

Den definition som kommer att användas under arbetet är en kombination av de 

ovanstående definitionerna med en mer specifik inriktning på mönster inom data 

mining. Med mönster i rapporten menas de samband i datamängden som hittats.  

Ett exempel på ett mönster som träder fram genom data mining skulle kunna vara att 

elever har högre frånvaro på måndag morgon än på t.ex. tisdagar. Ett annat exempel på 

ett mönster som kan hittats genom data mining skulle kunna vara att elever avslutar 

skoldagen tidigare om en håltimme påträffas. I det här arbetet betyder ordet mönster de 

samband som hittas vid analysering av frånvarodata.
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3 Problemområde 

Skolinspektionen genomförde år 2015 en grundlig undersökning av hur många elever 

som har omfattande frånvarorapporteringar. Resultatet visade att åtminstone 20 000 

elever riskerar att hamna i framtida utanförskap (Skolinspektionen, 2016). Elever som 

är ogiltig frånvarande har en högre risk för att hoppa av skolan, sociala svårigheter, 

arbetslöshet samt mentala hälsoproblem (Havik, Bru, & Ertesvåg, 2015). Utanförskapen 

medför både en förlust för den enskilda eleven och även en förlust för samhället 

(Skolinspektionen, 2016).  

Barn som är bosatta i Sverige omfattas av skollagen. En elev som omfattas av skollagen 

ska, om inga giltiga skäl finns, delta i den verksamhet som ges av utbildningen 

(Skolverket, 2012). Enligt Skolinspektionens undersökning år 2015 som jämförs med 

resultaten från 2009 går det att se flera trender inom närvarostatistiken. Rapporten 

visar en betydlig ökning på elever som är ogiltigt frånvarande. Frånvaro ökar även med 

skolåren hos en elev genom grundskolan där elever på högstadiet är mer benägna att 

skolka (Havik, Bru, & Ertesvåg, 2015). Varje enskild elev som är borta från skolan under 

en längre period riskerar att hamna efter i studierna och eventuellt inte nå upp till de 

mål som är krav för att fortsätta utbildningen (Skolverket, 2010). Havik et al (2015) tar 

upp att en negativ cykel skapas av skolfrånvaro, och att det även finns en direkt linje 

från skolk till kriminalitet (Kronholz, 2011). 

Det finns olika sätt att främja närvaro i skolan där mer digitaliserade verktyg för 

frånvarorapportering, samt de sociala aspekterna runt om skolgången är påverkande 

faktorer. För att främja närvaro ska skolans personal skapa rutiner för 

frånvarorapportering och att vårdnadshavare och elever blir informerade om vikten att 

vara i skolan (Skolverket, 2012). Lärare är redan belastade och önskas lägga mer tid till 

undervisning än administrativt arbete (Ervasti, Isomursu, & Marianne, 2009). Något som 

saknas ur ett forskningsperspektiv är hur vi ska kunna öka närvaro i skolan utan att 

märkvärt belasta skolans personal ytterligare.  

Det har genomförts forskning relaterat till elevernas schema som inriktar sig på 

sovmorgnar och hur pass det är fördelaktiga för eleverna. Senare skolstart leder till 

längre sovtid, och det finns en positiv relation mellan att börja skolan senare och bättre 

skolresultat (Marx, o.a., 2017). Marx et al. (2017) beskriver att mer forskning kring 

ämnet behövs eftersom resultatet från litteraturstudien inte har tillräckligt hög 

trovärdighet. Studierna presenterar resultat där senare schemaläggningar har en 

relation med positiva studieresultat, men det finns inte tillräckligt med studier som visar 

att schemaläggning med fler sovmorgnar leder till en positiv effekt på presentationerna 

(Blazer, 2009).  

Med hjälp utav EDM går det att upptäcka mönster i skolverksamhetens datamängd 

(Elakia, Gayathri, Aarthi, & Naren, 2014). Det finns flera olika användningsområden för 

data mining inom skola som till exempel förutspå en elevs studieresultat, slutbetyg eller 

sannolikheten att en elev hoppar av sin utbildning (Elakia, Gayathri, Aarthi, & Naren, 
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2014). Ett rikligt utforskat område inom EDM på en högre utbildningsnivå är att studera 

elevernas kursutvärderingar samt vilka ämnen som studerats i kombination med betyg 

(Alsuwaiket, Dawson, & Batmaz, 2018). Att analysera information om elever för att 

kunna förstå deras prestationer i skolan är ett intressant område inom EDM (Saa, 2016). 

Det finns många studier som visar på att närvaro leder till bättre prestation i skolan, 

men ändå saknas det undersökningar inom EDM där närvarostatistik studeras 

(Alsuwaiket, Dawson, & Batmaz, 2018). 

Skolverket (2012) tar upp olika synvinklar hur närvarandet i skolan ska främjas. 

Rapporterna fokuserar främst på olika lösningar som kräver tid och resurser från både 

skolan och samhället. Enligt Ervasti et al. (2009) är lärare redan belastade och önskas 

fokusera mer på undervisningen än frånvarorapporteringen. Därför behövs mer 

forskning kring andra tillvägagångssätt för att främja närvaro i skolan som samtidigt 

inte blir en ytterligare belastning. Mer forskning behövs även inom området 

schemaläggning eftersom området inte är tillräckligt utforskat (Marx et al. 2017). Elakia 

et al. (2014) beskriver även att mer forskning behövs inom EDM där nya attribut 

uppmärksammas, och Alsuwaiket et al. (2018) trycker på att mer forskning behövs 

kring EDM med närvarostatistik.  

3.1 Frågeställning 

Det finns forskning som kartlägger olika faktorer som ökar närvarandet i skolan. Det 

som saknas i litteraturen är forskning som visar om närvaro i skolan skulle kunna öka 

med ett schema som främjar skolnärvaro. Genom att identifiera olika mönster i 

frånvarostatistik skulle informationen som tas fram kunna hjälpa enskilda skolor till att 

planera skolschema för att främja närvaro.  

Med ovanstående problembeskrivningen med argument som grund, skapades följande 

frågeställning: 

Vilka mönster finns i närvarostatistik hos elever som inte närvarar i skolan? 

Med ovanstående frågeställning kommer arbetet att endast fokusera på elever som inte 

närvarar i skolan. Genom att studera elever som inte är i skolan, kommer upptäckta 

mönster att kunna bli ett beslutsstöd för skolor. Ett beslut skulle vara att optimera 

schema för elever för att främja deras närvaro i skolan. Tidigare forskning inom EDM 

letar ofta efter mönster för att förutspå elevernas prestation i skolan (Durairaj & Vijitha, 

2014), och därför kommer den här studien att fokusera på mönster i endast 

närvarostatistiken.  
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3.2 Avgränsningar 

Studiens undersökning kommer inte att ta upp varför elever har frånvaro. Med andra 

ord kommer inte olika faktorer som påverkar elevernas frånvaro att granskas. Fokus för 

studien kommer inte att vara de sociala aspekterna runt elevernas skolgång som kan 

påverka närvaron i skolan. Arbetet kommer heller inte att studera elever vars närvaro i 

skolan är obefintlig. Studien kommer endast att presentera tillvägagångssättet samt 

resultat hur frånvaro hos elever relaterar till elevernas scheman. Fokus kommer att 

läggas på de praktiska verktygen och hur det leder fram till ett resultat. 

Arbetet kommer inte heller att inkludera studier som bekräftar teorin i praktiken. Det 

kommer inte att ske någon praktisk tillämpning av schemaläggning för att mäta om 

närvarostatistiken har förändrats. Närvarostatistiken som kommer granskas är 

avgränsat till en anonym kommuns skolor.  

Arbetet kommer även inte att inkludera elever som inte har skolplikt. Undersökning 

kommer endast att ske på elever som ska enligt lag delta i skolans verksamhet. Något 

som inte heller kommer att undersökas är elever som har en giltig anledning till 

frånvaro. 

3.3 Förväntat resultat 

Det som förväntas av arbetet är en sammanställning av mönster som har hittats mellan 

elevernas frånvarostatistik och hur det relaterar till deras schema. Resultatet kommer 

att ha två primära fokus vilket är att (1) på ett långsiktigt sätt ha chans till att öka 

närvaro hos elever i grundskolan och (2) ta fram underlag till företaget som kan 

användas till utveckling av deras produkt. Det praktiska bidraget förväntas att bli en 

kartläggning över närvarostatistik i kombination med schema för elever i grundskolan. 

Förväntat är att olika mönster i statistiken kan kopplas till elevernas schema. 

Informationen kan där efter användas för att skapa scheman som främjar elevernas 

närvaro. Det teoretiska bidraget med studien är att den fyller ett hål i litteraturen som 

inte är tillräckligt utforskat. Det finns ingen tidigare studie som har undersökt elevernas 

schema och frånvarostatistik i syfte att främja närvaro i skolan. Det finns forskning som 

tar upp olika, mer sociala aspekter som inte har en teknisk tyngd för att öka närvaro i 

skolan.  
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4 Metod 

Det finns olika sätt att bedriva forskningsrelaterade studier på och det finns även flera 

olika sätt att angripa ett problem (Cuadra, 2012). Han belyser även att ett problem kan 

kategoriseras in i både en kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod, men att studien 

kan vara övervägande på någon del.  

En kvalitativ metodansats väljs eftersom den utgår från ett ”hur” perspektiv, till skillnad 

från en kvantitativ metodansats där fokus läggs utifrån ett ”vad” perspektiv (Allen, 

Titsworth, & Hunt, 2009). I det här arbetet finns ett tydligt ”hur” perspektiv eftersom 

studien fokuserar på olika attributs samverkan som bildar ett mönster. Resultatet, i 

form av funna mönster, behöver inte alltid generaliseras utifrån ett större perspektiv 

utan slutsatser kan dras enbart för t.ex. ett område, tidsperiod eller den enhet som 

studeras, vilket då är en fallstudie (Eggeby & Söderberg, 1999). I det här arbetet 

kommer resultatet inte att generaliseras till en större mängd och på det sättet ökas 

reliabiliteten i studien. Därför väljs att genomföra en fallstudie på den enskilda 

kommunens närvarostatistik.  

4.1 Fallstudie 

Nedanstående figur 3 beskriver studiens valda metod. Först kommer relevant litteratur 

att studeras kring olika tillvägagångssätt inom EDM för att få en bredare ingång till 

ämnet. Olika tillvägagångssätt kommer att implementeras och olika mönster faller ut 

som resultat. Därefter sker en analys av resultatet och eventuella korrigeringar av 

tolkningen för mönstren genomförs, vilket till sist presenteras i form utav ett resultat. 

 

Figur 3. Metodöversikt 

En fallstudie väljs eftersom det är ett metodval som passar väl med en kvalitativ 

metodansats. Fallstudie ger forskaren möjlighet att studera ett fenomen djupare och 

resultatet som en egen helhet (Gagnon, 2010). Eftersom studien kommer att utgå från 

att analysera mönster och olika faktorer i en datamängd som påverkar mönstrens 

utformning, genomförs en fallstudie för att få djupare insikter i datamängden.  

Fallstudie används för att få en detaljerad och rik historia för ett visst fenomen. I den här 

studien kommer mönstren att stå i centrum och analyseras närmre för att få en så djup 

förståelse som möjligt (Patton, 2015). För att få fram mönstren kommer en 

litteraturstudie att genomföras som ligger till grund för den praktiska 

implementationen. De tillvägagångssätt som hittas via litteraturstudien kommer att 

användas för att hitta mönster som därefter kommer att analyseras. Sist kommer 

resultatet att bestå utav upptäckta mönster i datamängden.  
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4.2 Datainsamling 

Insamlandet av data kommer att delas in i de två kategorierna: (1) Litteraturstudie samt 

(2) närvarostatistik. Litteraturens syfte är att hitta de vanliga tillvägagångssätt inom 

EDM, som därefter kan användas för att hitta olika mönster i närvarostatistiken.  

1. Litteraturstudie: Vid en litteraturstudie är det viktigt att ha en systematisk 

genomgång av material för att säkerställa att relevant material samlas in (Berndtsson, 

Hansson, Olsson, & Lundell, 2008). En genomgång av litteratur är en väsentlig del vid 

många akademiska projekt för att skaffa en bas att utgå ifrån (Webster & Watson, 2002). 

I den här studien kommer litteratur att systematiskt gå igenom för att hämta relevant 

information om olika tillvägagångssätt inom EDM som grund för den praktiska 

implementationen.  

Litteratur kommer samlas in via databaserna: 

• ACM Digital Library 

• ArXiv.org 

• Google scholar 

Sökord som kommer att användas är Educational Data Mining, EDM, data mining. Det 

kan vara svårt i en litteraturstudie att veta när tillräckligt med material har samlats in. 

Tillräckligt med insamlat material uppnås när ämnet är tillräckligt identifierat för att 

läsaren ska känna en trovärdighet i resultatet (Berndtsson, Hansson, Olsson, & Lundell, 

2008). I den här studien kommer den insamlade materialet att användas för att få en 

förståelse över vilka tekniker inom EDM som används. Det finns ingen teknik inom data 

mining som fungerar för alla tillfällen, utan tekniken måste anpassas till den datamängd 

som används. Därför kommer inte de fynd som hittas i litteraturstudien att slaviskt 

följas, utan utrymme för förändringar kommer att ske.  

2. Närvarostatistik: Den datamängd som finns sammanställt hos det anonyma 

samarbetsföretaget innehåller bland annat information om elever, lärare, ämnen och 

närvaro på olika lektioner. För att besvara frågeställningen och hitta olika mönster i 

närvarostatistik hos skolelever behövs data som innehåller lektioner, frånvarolängd 

samt det datum och tid när lektionerna inträffade. För att extrahera datamängden samt 

bearbeta för att passa data mining tas datamängden ut från samarbetsföretagets 

relationsdatabaser via Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS). En mer 

detaljerad beskrivning över processen vid implementation beskrivs mer utförligt i 

nedanstående 4.3 Implementation.   
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4.3 Implementation 

Studiens frågeställning kommer att besvaras genom att skapa en implementation för att 

ta reda på vilka mönster som finns i närvarostatistiken. Datamängden kommer att 

hämtas från ett anonymt företag som är verksamma inom IT system för skolor. För att 

genomföra implementationen används arbetssättet CRISP-DM. Vad varje steg kommer 

att ha för betydelse för studien beskrivs i nedanstående stycken. 

1. Business Understanding: Först kommer en förståelse av projektets syfte att 

kommuniceras och antecknas. Att anteckna ned syftet med data mining till studien gör 

det möjligt att vid ett senare tillfälle kunna återgå till anteckningarna för att inte glömma 

bort detaljer kring ämnet. 

2. Data Understanding: När förståelse för önskan av information har antecknats ned, 

kommer även en förståelse över datamängdens struktur att genomföras. För att 

införskaffa en förståelse över datamängden kommer en kommunikation med 

samarbetsföretaget att genomföras med utvecklare som dagligen arbetar med den.  

3. Data Preparation: För att extrahera data från Microsoft SQL Server Management 

Studio (SSMS) kommer olika syntax i SQL att användas. Datamängden som tas ut 

kommer att sparas i en .csv format för att enklare kunna förflytta datamängden mellan 

olika verktyg för modellbyggning.  

Den datamängd som kommer att tas ut kommer endast innehålla attribut som är 

intressanta för studiens frågeställning och syfte. Eftersom det kan vara svårt att förutspå 

vilken data som kan vara av värde för studien i de olika modellerna, kommer ständiga 

byten att ske mellan stegen ”Data Preparation” och ”Model Building” enligt figur 2. 

4. Model Building: De tillvägagångssätt som kommer att genomföras beror på 

litteraturstudiens resultat, men troligen kommer beslutsträd, klusteranalys och data 

visualisering att användas. Programvaran WEKA, eller Pythons scikit bibliotek kommer 

att användas vid klusteranalys och beslutsträd. Det verktyg för data visualisering som 

kommer att användas är Microsoft Power BI.  

5. Testing & Evaluation: Resultatet från modellbyggandet kommer att jämföras med 

syftet som antecknas ned under fasen ”Business Understanding”. 

6. Deployment: För den här studien innebär den sista fasen att de mönster som hittas i 

datamängden kommer att presenteras för samarbetsföretaget och blir ett underlag för 

framtida beslutstaganden. 
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4.4 Dataanalys 

Dataanalys används för att på ett systematiskt sätt sortera och klassificera data som har 

samlats in (Green, o.a., 2007). Den stora utmaningen med dataanalys enligt Patton 

(2015) är att skapa en förståelse av den stora mängd av information som har samlats in.  

Analysering av kvalitativ data omvandlar information till upptäckter, dock finns det 

ingen formel för hur omvandlingen måste genomföras utan bara riktlinjer. För att 

använda sig av riktlinjer som finns krävs en värderingsförmåga och kreativitet. Alla 

kvalitativa studier är unika på sitt sätt och det finns inte ett sätt att analysera som passar 

alla studier (Patton, 2015).  

Patton (2015) har samlat ihop 12 tips för att säkerställa en stark bas för kvalitativ analys 

av data. En kombination av Patton (2015) olika tips samt Green et al. (2007) sätt att 

koda insamlat material kommer att appliceras på studien. Det finns ett antal steg för att 

genomföra kodning. Processen går igenom kategorierna: fördjupning, kodning, skapa 

kategorier och till sist identifiera teman (Green, o.a., 2007). 

Fördjupning: Fasen tar upp vikten av att sätta sig in i ämnet och det insamlade 

materialet. Det är en fördel om intervjuande personen även har hand om transkribering 

av materialet för att få en mer komplett bild (Green, o.a., 2007). I det här arbetet 

kommer varken en intervju eller en ljudupptagning att genomföras, utan bara insamling 

i form utav skriftligt material i en litteraturstudie. Det insamlade materialet från 

litteraturstudien kommer endast att användas för att hitta olika tillvägagångssätt inom 

EDM. I Fördjupningsfasen kommer materialet att läsas igenom. 

Kodning: Handlar om att märka ut och dela upp materialet, till exempel olika delar som 

hör ihop kommer att märkas upp tillsammans (Green, o.a., 2007). På det sättet skapas en 

överblick över materialet och ger en förståelse för helheten. I den här undersökningen 

kommer olika tillvägagångssätt att märkas ut inom EDM som berör samma ämne som 

studien. 

Skapa kategorier: Genom att märka ut viktiga delar blir det lättare att utse vilka 

kategorier som data kan samlas in under. Fasen ligger nära kodningen och kan även ses 

som en utvidgning av kodningsfasen (Green, o.a., 2007). För studien väljs att skapa 

kategorier av olika data mining tekniker. 

Identifiera teman: Sist ska dessa kategorier som har identifieras samlas in under olika 

teman. Beskrivande namn på teman kommer att generera en tydligare översikt av 

materialet (Green, o.a., 2007). 
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5 Genomförande 

Följande kapitel presenterar hur studien genomfördes både teoretiskt samt praktiskt. 

Först presenteras hur fallstudien genomfördes i grova drag för att därefter i 5.2 

Datainsamling samt 5.3 Dataanalys förklara mer detaljrikt. Datainsamlingen tar upp hur 

litteraturstudien samt närvarostatistiken genomfördes. Under 5.3 Dataanalys beskrivs 

hur kodning genomfördes för att analysera litteraturstudien. 

5.1 Fallstudie 

Enligt nedanstående figur 4 visas en flödesmodell över studiens tillvägagångssätt. 

 

Figur 4. Process för genomförandet 

1. Litteraturstudie: Först genomfördes en litteraturstudie där 7 olika studier inom 

EDM granskades. Litteraturstudien beskrivs mer i detalj i underkapitel 5.2 

Datainsamling.  

2. Kontakta företaget: Ett företag kontaktades som har insamlad data om elevers 

frånvarostatistik och schema.  

3. Implementation: Resultatet av litteraturstudien användes vid genomförandet av 

EDM hos samarbetsföretaget för att hitta olika mönster genom att använda 

utvecklingsmetoden CRISP-DM. De mönster som upptäcktes blev efter analysering 

studiens resultat.   

4. Analys: Analysering av olika tillvägagångssätt inom EDM genomförs samt de olika 

mönstren som hittades genom EDM. 

5. Resultat: De slutgiltiga mönstren som har verifieras från företaget blev resultatet av 

studien. 

5.2 Datainsamling 

Datainsamlingen som genomfördes till studien delas upp i två delar. Först genomfördes 

en mindre litteraturstudie för att upptäcka vilka som är de vanligaste 

tillvägagångssätten inom EDM. Därefter prövas de olika tillvägagångssätten för att få 

fram olika mönstren som tillsammans bildar studiens resultat.  
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Litteraturstudie: Först genomfördes en enklare litteraturstudie för att få fram relevant 

material som talar om vilka tillvägagångssätt inom EDM som är de vanligaste. För att 

genomföra den mindre litteraturgenomgången söktes material från olika källor för att få 

en bred bild av arbetssättet inom EDM. Totalt hittades 7 olika artiklar och nedanstående 

tabell 1 visar vilka källor som materialet till studien samlades in ifrån.  

 

 Källan till materialet Sökord Urvalskriterium 

1. ACM Digital Library Data mining, EDM, Educational 

Data Mining 

Publicering > 2000 

2. ArXiv.org Data mining, EDM, Educational 

Data Mining 

Rubrik = Educational 

Data Mining || EDM. 

Sortering = nyast 

först. 

3. Google Scholar (Tillvägagångssätt inom EDM) - 

Tabell 1. Översikt för litteraturgenomgång 

Numreringen på vänster sida visar vilken rangordning som databaserna genomsöktes 

efter material. ACM Digital Library användes först eftersom den innehåller många 

artiklar inom IT samt att det har ett lättanvändarvänligt gränssnitt. Association for 

Computing Machinery är en bra startpunkt för att hitta material kring IT växande 

område (ACM, 2019). ArXiv.org användes för att införskaffa djupare information av 

ämnet där artiklar vars rubrik innehåller Educational Data Mining eller EDM.  

ArXiv.org användes för att specificera sökningsresultaten från ACM, vilket gav en 

djupare information av olika tillvägagångssätt inom EDM. När tillräckligt med material 

hade samlats in från ACM samt ArXiv.org, användes Google Scholar. Google Scholar 

sökmotor samlar in material från olika databaser som presenteras på ett och samma 

ställe. Google Scholar används efter ACM och ArXiv.org eftersom Google Scholar 

presenterar information även utanför dessa två databaser.  

Ur ett kvalitetsperspektiv genomförs först sökningar i ACM samt ArXiv.org eftersom 

dessa är granskade och har en hög standard. Med Google Scholar kan inte samma kvalité 

erhållas eftersom artiklarnas ursprung inte alltid är känt, vilket löper en större risk att 

hamna på artiklar från ”svartlistade” journaler. Det finns ingen tydlig gränsdragning till 

vad en svartlistade journal är, men dessa journaler kan innehålla material som ej är 

kvalitetssäkrad (PMC, 2018). Därför används Google Scholar sist i 

litteraturgenomgången för att finna bredare information om vanliga tillvägagångssätt 

inom Educational Data Mining.  

Implementation: En djupare analys av implementation beskrivs i analyskapitlet. CRISP-

DM användes för att ta fram mönster efter genomförd litteraturstudie. Datamängden 
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som extraherades från SSMS tvättades för att få fram viktiga attribut. För att tvätta 

datamängden skapades ett program i java som läser in csv filen, rensar bort null-värden, 

tar bort dubbletter av samma ämnen och raderar osannolika värden. Olika 

tillvägagångssätt testades för att få fram resultatet. Det slutgiltiga verktyget som 

användes var en datavisualisering genom Microsoft Power BI för att få fram de olika 

diagrammen på grundskolelevernas frånvaro. Programvaran Weka användes för EDM 

på närvarostatistik för att få fram studiens resultat på beslutsträd samt kluster.  

5.3 Dataanalys  

Analysering av insamlad litteratur skedde genom kodning som presenteras under 

respektive del nedan. 

Fördjupning: Först genomfördes fördjupningsdelen enligt Green et al. (2007) genom att 

sätta sig in i ämnet. Till fördjupningen användes det insamlade materialet i form utav 

litteratur enligt ovanstående kriterier i tabell 1. Materialet lästes igenom 2 gånger per 

källa för att inte gå miste om viktig information. 

Kodning & Skapa kategorier: Materialet analyserades genom att märka upp nyckelord 

som är viktiga för studien och två iterationer genomfördes av materialet. I den första 

iterationen valdes att markera alla verktyg och tekniker som används inom EDM som 

hittades i de olika artiklarna. Därefter skapades även en annan kategori för olika 

tillvägagångssätt som är mer relaterat till elevernas schema och planering. När de olika 

nyckelorden markerades skapades sedan kategorierna. Kategorierna sammanställdes i 

tabell 2. 

Identifiera teman: Att kategorisera in de olika kategorierna under olika teman 

genomfördes till viss del. I litteraturstudien valdes det att dela upp i olika kategorier 

beroende på vilka tekniker som hör till EDM som innefattar schema och frånvaro. 

Eftersom 9 olika metoder identifierades inom EDM valdes att inte kategorisera in dessa 

metoder i olika teman. Det skulle gå att definiera teman och dela in materialet efter 

”descriptive”, ”predictive” eller ”prescriptiv” analys. Detta valdes inte eftersom syftet 

med litteraturstudien är att hitta och identifiera olika tillvägagångssätt inom EDM som 

användes för att komma fram till studiens resultat.  
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6 Analys 

Följande kapitel redovisar hur den insamlade informationen analyserades. Först 

presenteras en analys av litteraturstudien som ligger till grund för hur mönstren från 

implementationen analyserades. Därefter presenteras en analys av de funna mönstren 

som bildar studiens resultat. 

6.1 Litteraturstudie 

Det finns gediget med material inom EDM att studera som har flertalet olika 

inriktningar. Romero et al. (2007) genomförde en litteraturstudie på material insamlat 

från 1995 till 2005. I rapporten finns en sammanställning av olika tekniker som har 

används på olika typer av data. Eftersom Romero et al. (2007) endast analyserar 

material fram till 2005, har den här studien valt att fortsätta och inkludera 7 olika 

studier till 2017. I nedanstående tabell 2 visas en översikt över olika metoder inom EDM 

som nämns av olika författare. Användandet av kodningsteknik vid analys av litteratur 

resulterade i nedanstående 9 vanligt förekommande metoder inom data mining.   

1. Clustering 

2. Decision Tree 

3. Classification 

4. Neural Network 

5. Text mining 

6. Relationship mining 

7. Link analysis 

8. Process mining 

9. Visualization 

Författare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cheng (2017)                   

Romero et al. (2007)                   

Baradwaj et al. (2011)                   

Romero et al. (2010)                   

Merceron et al. (2005)                   

Romero et al. (2013)                   

Goyal et al. (2012)                   

Tabell 2. Litteraturöversikt 

Det finns olika källor inom EDM att använda som grund till analysering, t.ex. ger 

distansutbildningar andra förutsättningar för dataanalys än en mer traditionell 

undervisningsmetod. Den här studien fokuserar på EDM av närvarostatistik och därför 

exkluderas tekniker som är irrelevanta för den här studien och fokuserar på tekniker 

som relaterar till EDM området planering och schemaläggning.  

Det finns ingen modell eller teknik som fungerar för alla tillfällen inom data mining och 

beroende på datamängdens struktur passar vissa tillvägagångssätt bättre in än andra 

(Romero & Ventura, 2007). 
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1. Clustering: Enlig ovanstående artiklar nämns kluster som ett bra 

användningsområde inom EDM. Målet med en klusteranalys är att dela in datamängden i 

olika grupper för att därefter finna mönster i uppdelningen (Cheng, 2017). Inom EDM 

går det att använda klusteranalys för att gruppera liknande kursmaterial, eller elever 

baserat på inlärning och interaktionsmönster (Romero & Ventura, 2013).  

2. Decision Tree: Beslutsträd är en välanvänd metod som går att appliceras på flera 

områden inom EDM (Baradwaj & Pal, 2011). Ett beslutsträd fungerar genom att olika 

distanser klassificeras in i olika kategorier och en djupare förklaring finns i 

bakgrundskapitlet 2.3.1 Prediktiv analys. Det finns studier som använder sig utav 

beslutsträd för web-baserade kurser, klassificera olika studenters inlärningsförmåga, 

(Romero & Ventura, 2007), förutspå vilka elever som kommer att hoppa av studierna 

(Romero & Ventura, 2010). 

3. Classification: Används för att klassificera olika instanser i kategorier. Genom att 

först träna upp med känd data, kan sedan en klassifikation sortera in nya instanser 

(Goyal & Vohra, 2012). Det finns tidigare studier som har lyckats använda en 

klassifikation för att förutspå elevers prestationer i skolan (Cheng, 2017). 

4. Neural Network: En av flertalet tekniker för att få ut meningsfull information i olika 

former av mönster som kan vara svåra för våra mänskliga ögon att se (Cheng, 2017). Ett 

neuralt nätverk kan liknas med ett nätverk som är kopplad samman med input/output 

enheter, och att varje sammankoppling inom nätverket har en justerbar tyngd 

(Baradwaj & Pal, 2011). Med ett neuralt nätverk inom EDM går det t.ex. klassificera olika 

elever för att veta vilka elever som har troligen kommer att prestera bra i skolan eller 

vilka som löper en större risk att hoppa av (Romero & Ventura, 2010). 

5. Text mining: Målet med text mining är att finna information utvunnet från en större 

textmängd. Text mining genomförs genom text categorization, text clustering eller 

document summarization (Cheng, 2017). Ett vanligt användningsområde inom EDM för 

text mining är att analysera skolsystemets forum, websidor, elektroniska dokument med 

flera (Romero & Ventura, Data mining in education, 2013) 

6. Relationship mining: Med en relationship mining går det att identifiera vilken 

relation olika attribut har med varandra. Inom EDM har relationship mining ofta utförts 

för att hitta olika faktorer som påverkar en elevs beteende mönster och för att 

diagnotisera elevernas eventuella svårigheter som påverkas av vissa attribut (Romero & 

Ventura, 2013).   

7. Link analysis: Enligt litteraturstudiens material var det endast 1 artikel som nämner 

link analys som en användbar metod inom EDM. Enligt Romero et al. (2010) går det att 

använda link analys inom området ”planing and scheduling” för att förutspå hur många 

elever som kommer att klara av terminen (Romero & Ventura, 2010).  

8. Process mining: Process mining syftar på att analysera data loggar för att presentera 

information i form utav en process. Inom EDM går det att använda process mining för att 
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analysera en elevs beteende som då kan vara avgörande för elevens prestationer i 

skolan (Romero & Ventura, 2013). 

9. Data visualization: Det har skapats många program för att visuellt kunna presentera 

en datamängd (Romero & Ventura, 2007). Med hjälp utav data visualization kan lärare 

ta fram rapporter med jämna mellanrum för att t.ex. ta reda på elevers betygsutveckling, 

närvaro vid olika tidpunkter (Romero & Ventura, 2010). 

6.2 Implementation 

När litteraturstudien var färdig genomfördes en implementation för att hitta de olika 

mönstren som fanns i närvarostatistiken. Den praktiska tillämpningen genomfördes 

med metoden CRISP-DM. 6.2 Implementation innehåller (1) Datastruktur, (2) EDM och 

(3) Mönsteranalys. 

Datamängden i form av närvarostatistik som samlades in går att analyseras från flera 

olika perspektiv, och i den här studien ligger fokus på olika mönster om frånvaro som är 

kopplat till ett schema.  

1. Datastruktur: Den insamlade närvarostatistiken som tillhandahålls från 

samarbetsföretaget innehåller data från 2004–2018 som har sparats när en kommuns 

skolor har använt deras system för frånvarorapportering. Datamängden är uppdelad i 

olika tabeller som kan knytas samman till ett specifikt område, där all information 

sparat om frånvaro är uppdelad från information om schema m.m. För att få en 

förståelse över vilken information som behövs för att hitta olika mönster som relaterar 

till frånvaro i kombination med schema behövdes de olika attributen analyseras för att 

förstå dess innebörd. Genom kommunikation av datamängdens innebörd med 

samarbetsföretaget skapades följande matris enligt nedanstående tabell 3 

ID Beskrivning 

1 Namn på lektionen 

2 Ogiltig frånvaro 

3 Giltig frånvaro 

4 Frånvarons längd 

5 När frånvaro inträffades 

6 När lektionen inträffades 

7 Anledning till frånvaro 

Tabell 3. Beskrivning av attribut 

Den datamängd som valdes att analyseras är ovanstående beskrivning enligt tabell 3. 

Den ursprungliga datamängden innehåller information lagrat om elever, lärare, 

lektioner, klasser, skolor m.m. Eftersom den här studien analyserar frånvarostatistik och 

schema hos elever i grundskolan ansågs den insamlade informationen tillräcklig för att 

uppfylla syftet. Attributens innebörd förklaras noggrannare i respektive ID: 
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1. Namn på lektionen finns sparad i två olika kolumner hos samarbetsföretaget. Det 

ena är ett ID-namn åt lektionen, t.ex. SV eller EN. Det andra attributet är namnet 

utskrivet i sin helhet där SV står för Svenska, EN för Engelska m.m. Här valdes att 

använda ID-namnet för att reducera antalet nullvärden som introduceras i det 

andra attributet. 

2. Ogiltig frånvaro bestäms i systemet med två olika variabler med värdet 1 eller 0. 

Det ena attributet står för frånvaro och det andra om frånvaron är anmäld sedan 

innan eller inte. Om en elev har en ogiltig frånvaro på en lektion är det första 

attributet som indikerar om eleven har varit frånvarande = 1, och anmäld sedan 

innan = 0. 

3. Vid en giltig frånvaro används samma attribut som vid en ogiltig, bara att 

värdena ändras till frånvarande = 1 och anmäld sedan innan = 1. 

4. Frånvarons längd finns sparad i datamängd och utgör hur många minuter som en 

viss elev är frånvarande från lektionstillfället.  

5. När en frånvaro inträffades finns lagrad i databasmängden i samband med när 

lektionen ägde rum. Information angående frånvaro är separerat i datamängden 

från schema och lektionsförekomster.  

6. Tid när lektionen genomfördes finns lagrad som två attribut. Den första anger när 

lektionen startar, och det andra attributet är när lektionen är slut.  

7. Anledning till frånvaro kan vara intressant vid giltiga anledningar för att få en 

djupare förståelse över olika frånvaroanledningar. Anledningen till frånvaro är 

inte lika intressant vid undersökningar som bara tar hänsyn till skolk eftersom 

anledning till skolk inte finns sparad.  

 

2. EDM: Enligt litteraturstudien som genomfördes finns det många olika metoder att 

använda inom EDM för att utvinna värdefull information och kunskap från 

datamängden. Det alla författare till materialen hade gemensamt var olika 

tillvägagångssätt inom klassificering. Därför valdes att klassificera instanser i den här 

studien för att ta reda på olika mönster hos elever som inte närvarar i skolan. 

Efter iterationer mellan datatvätt och modellbyggande enligt CRISP-DM togs en 

datamängd fram som går att använda för data mining. Det finns ingen universal metod 

som passar alla tillfällen, och för att få en grundläggande förståelse över vad 

datamängden innehöll och enklare samband användes datavisualisering. Dom metodval 

som sedan väljs måste testas utifrån datamängdens struktur och förutsättningar. De 

olika metoderna som valdes att slutligen användas var beslutsträd, kluster och data 

visualisering eftersom resultatet av litteraturstudien tyder på att de är vanligt 

förekommande inom EDM.  Relationships mining genomfördes inte i studien eftersom 

Romero et al. (2013) belyser att relationship mining är ett väl passande val vid analys av 

olika faktorer som kan påverka elevernas betyg, vilket inte den här studien kommer att 

analysera. Den här studien fokuserar på att hitta olika mönster i närvarostatistiken och 

har ovanstående attribut i datamängden till förfogande.    
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Att använda sig av beslutsträd grundar sig i litteraturstudien där publikationerna Cheng 

(2017), Romero et al. (2007), Baradwaj et al. (2011), Romero et al. (2010) och Goyal et 

al. (2012) förespråkar den här metoden. De två artiklarna som inte nämnde beslutsträd 

som en metod inom EDM förespråkar någon form av klassificering, vilket beslutsträd 

grupperas som. Med beslutsträd blir det enklare att själv få en förståelse över varför 

vissa instanser klassificeras in till olika grenar då resultatet enkelt går att följa. Att 

klassificera instanser i olika kategorier på redan känd data, öppnar upp möjligheten att i 

senare fall klassificera okänd data (Sharda, Delen, & Turban, 2014).  

Romero et al. (2010) beskriver olika aspekter inom skolverksamheten där olika tekniker 

inom EDM är mer lämpade än andra. För att hitta olika mönster i närvarostatistik som är 

starkt kopplat med schema har Romero et al. (2010) sammanställt olika metoder som 

passar den här studien under rubriken ”Planning and Scheduling”. Beslutsträd har 

använts till studier som undersöker hur planering av kurser på en högre utbildningsnivå 

kan främja studenters prestationer i skolan (Romero & Ventura, Educational Data 

Mining: A Review, 2010). 

Den andra metoden som valdes till studien är klusteranalys vilket också var en metod 

som alla granskade artiklar förespråkade. Med en klusteranalys går det att dela upp 

olika lektioner och frånvaro på ett sätt som kan avslöja djupare ”dold” information. 

Klusteranalys fungerar lika bra för att använda på distanskurser över nätet, som fysiska 

traditionella lektioner (Baradwaj & Pal, 2011).  

För att visualisera datamängden användes verktyget Power BI tillverkat av Microsoft. 

Verktyget valdes eftersom den enkelt konfigureras med Windows samt att den även har 

ett lättnavigerat gränssnitt.  

3. Mönsteranalys: Människan är duktig på att urskilja olika visuella mönster i 

verkligheten och förmågan utvecklas ständigt (Pudil, Somol, & Haindl, 2013). Klasander 

& Ginner (2017) beskriver mönster som ett sätt för oss att ordna och förstå världen. 

För att hitta mönster i närvarostatistiken för elever i grundskolan användes 

arbetsmetoden CRISP-DM. För att få klassificeras som ett mönster inom den här studien 

så måste det hittade företeelsen upprepa sig på minst 2 olika djup. Om det endast har 

skett en avstickare i mönstret, tolkas det som en engångsföreteelse som inte upprepas 

till ett mönster. Ett exempel på hur skillnaderna förklaras går att grunda i nedanstående 

figurerna 5 respektive 6.  
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Figur 5. Inte ett mönster. 

Den 17 september 2013 släpptes datorspelet GTA 5. Enligt figur 5 visar linjen en 

summering av antalet minuter frånvaro som inträffades på alla grundskolor i 

kommunen under dagarna 15-25 september. Diagrammet visar en tydlig ökning efter 

den 17 då datorspelet släpptes på den svenska marknaden. Figur 5 anses inte vara ett 

mönster för att det inte finns någon upprepning på en annan nivå, utan förblir en 

engångsföreteelse. 

Ett tydligt exempel på vad som identifieras som ett mönster är figur 6.  

 

Figur 6.  Är ett mönster. 

Linjen visar en summering av antalet minuter som kommunens grundskoleelever är 

frånvarande från skolan. Diagrammet visar totalt antal minuter som har skolkas från 

Överlag mer skolk i maj 

GTA 5 release date 17/9-2013 

15 20 25 

Mars April Maj Juni Augusti September Oktober 
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2004–2018. Ovanstående figur 6 är ett mönster eftersom det finns en tydlig 

återupprepning i tidsaspekten där högst antal minuter sammanlagd frånvaro sker i maj 

månad. Det finns även fler viktiga aspekter att ha i åtanke vid analysering av mönster 

eftersom att det finns flera olika synvinklar att se samma mönster på. För att spinna 

vidare på samma mönster i datamängden i figur 6, går det att få fram en helt annan bild 

av verkligheten genom att justera från en summering av antalet minuter till ett 

genomsnitt. Justeringens förändring illustreras i nedanstående figur 7. 

 

Figur 7. Nytt perspektiv på figur 6. 

Genom att ändra från en summering av antalet minuter frånvaro till genomsnittliga 

mängden frånvaro totalt mellan åren 2004–2018 genomlyser ett helt annat mönster än 

figur 6. Resultatet av figur 7 är att den genomsnittliga frånvaron är markant högre i juni 

månad än resterande månader. Med dessa ovanstående exemplen förklaras vad som 

anses vara ett mönster samt hur de analyserades.     

Ett annat betydande sätt som används vid analysering är att räkna antalet förekomster i 

kombination med t.ex. summering eller genomsnittet för frånvaro. Om det till exempel 

går att se en trend i datamängden att ett visst ämne skolkas mer i antal minuter än något 

annat, så är det av betydande vikt att se antalet förekomster av lektioner som även har 

skedd. En uppskattad normal trend som går att se är att om det sker fler lektioner, 

uppskattas även antalet minuter frånvaro öka proportionerligt. Slutsatser går inte att 

enskilt dra utan att ta hänsyn till kontexten, och därför analyseras mönstren ur olika 

perspektiv för att få fram en så beskrivande bild av verkligheten som möjligt. 

6.3 Datainsamling 

Enligt CRISP-DM metoden som beskrivs mer i bakgrundskapitlet, görs ständiga 

iterationer mellan att ha hittat de funna mönstren och avstämningar med 

samarbetsföretaget för att verifiera mönstrens giltighet. Målet med att hålla en slutgiltig 

informell öppen intervju var att verifiera slutresultatet en sista gång för att öka 

trovärdigheten att rätt tolkningar har dragits. Den slutgiltiga intervjun avveks från 

planen eftersom den inte anses ha lika stor betydelse för studiens undersökning. Varje 

enskilt mönster har analyserats och dialog har förts med företaget och därför anses den 

sista intervjutillfället som överflöd i undersökningen. Detta val analyseras djupare under 

diskussionskapitlet.

Genomsnittligt mer skolk i juni 

Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December 
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7 Resultat 

Den frågeställning som har valts att använda till arbetet kommer att besvaras i 

nedanstående kapitel. Resultatet grundar sig i tidigare analys och besvarar studiens 

frågeställning: Vilka mönster finns i närvarostatistik hos elever som inte närvarar i skolan? 

7.1 Mönster 

Det finns många olika mönster att upptäcka i närvarostatistiken, och därför kan inte 

rapporten innehålla alla tänkbara synvinklar. Resultatet presenteras genom 

nedanstående mönstren. De första 3 figurerna består utav 2 diagram där den översta 

mäter minuter och den undre grafen antalet förekomster. Därefter presenteras ett 

beslutsträd och ett resultat av kluster.  

 

Figur 8. Frånvaro på lektioner. 

Figur 8 visar i den övre grafen en summering av antalet minuter frånvaro som är 

kategoriserat i olika ämnen. Den undre grafen visar hur många lektionstillfällen som 

finns registrerat i datamängden. De 3 högsta staplarna från vänster till höger visar 

ämnena svenska (SV), matematik (MA) och samhällsorienterade ämnen (SO) i båda 

graferna. På en 4:e plats på den översta grafen syns idrott (IDH), men på antalet 

genomförda lektioner hamnar idrott på en 6:e plats. Genom att jämföra graferna går det 

att urskilja ett resultat där ämnet idrott är det ämne som mellan åren 2004–2018 har 

högre frånvaro i relation med antalet lektioner som registrerades. Den slutsatsen som 

går att dra från ovanstående mönster är att elever som inte närvarar i skolan tenderar 
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till att vara mest ogiltigt frånvarande från idrottslektioner i relation till antalet lektioner 

som genomförs.  

Ett annat resultat som analyserades i tidigare kapitel är nedanstående figur 9 som visar 

den genomsnittliga frånvaron i minuter i relation till antalet registrerade förekomster. 

Det registrerades flera frånvarotillfällen i maj även om genomsnittslängden på 

frånvarotillfällena är högre i juni.  

 

Figur 9. Genomsnittlig frånvaro vs. Antal rapporterade händelser. 

Ovanstående figur 9 visar ett mönster i närvarostatistiken där elever i grundskolan 

tenderar att vara frånvarande genomsnittligen mer i juni månad, trots att fler 

frånvarorapporteringar genomförs i maj. Figur 9 är ett tydligt mönster då förekomsten 

gäller för samtliga år mellan 2004–2018. Att juni är den månaden med högst frånvaro i 

genomsnitt har troligen sina rötter i alla elever som längtar efter sommarlov, även om 

data som stärker påståendet inte fanns insamlat. Genom att jämföra den översta grafen 

med antal förekomster, är juni månad närmare motsatsen till varandra då det är hög 

frånvaro i antalet minuter men färre inträffade tillfällen. Det är med andra ord troligen 

fler elever som är frånvarande hela skoldagar i juni månad istället för halv/enskilda 

lektioner. Det går även att urskilja ett resultat där månaderna september, oktober och 

november sticker ut i jämförelse med varandra. Låg genomsnittligt värde på antalet 

frånvarominuter men åt andra sidan inträffar dessa mer frekvent. Resultatet visar att i 

början av terminen finns liknande mönster där elever som inte närvarar i skolan 

tenderar till att skolka fler tillfällen i mindre minuter i början av vårterminen.  

Slutsatsen som går att dra av figur 9 är att elever i grundskolan som inte närvarar i 

skolan tenderar genomsnittligen till större antal minuter skolkande i juni. Eftersom 
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antal förekomster är lågt går även att dra slutsatsen att elever skolkar i längre 

sammanhängda omgångar. 

Följande nedanstående figur 10 visar den genomsnittliga frånvaron per år tillsammans 

med en prediktion.  

 

Figur 10. Frånvaro över åren 2004–2018. 

Den översta grafen i figur 10 visar den genomsnittliga frånvaro per år, och den understa 

grafen är antal frånvarorapporteringar som har genomförts. I den översta grafen finns 

en ökad trend i frånvarominuter där åren 2004–2014 genomsnitt har legat strax över 20 

minuters frånvaro per rapportering. Från 2014–2018 sker en ökning på antal minuter 

och från 2018–2020 sker en prediktion där programmet förutspår att den framtida 

trenden kommer att befinna sig inom det gråa området. Den slutsats som går att dra från 

ovanstående figur 10 är att antalet minuter som elever är frånvarande ökar från 2014 

tills idag. Genom en prediktion av framtiden tros även den genomsnittliga frånvaron att 

öka till 2020. 

Nedanstående figur 11 använder en klassifikation för att placera ut instanser. Resultatet 

togs fram genom algoritmen J48 som är en javaimplementation av C4.5, och resultatet 

har klassificerat rätt instanser till 70%. Beslutsträdet i figur 11 visar en klassifikation för 

idrottslektionerna. Ämnet IDH valdes eftersom ämnet enligt resultatet från figur 8 visar 

på högre frånvaro än resterande ämnen. På alla noder (löv) i beslutsträdet som visas i 

figur 11 finns antal instanser totalt och hur många felklassificerade instanser beskrivet 

inom parenteserna.  
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Figur 11 visar både beslutsträdet samt tillhörande information. Beslutsträdet visar i 

andra förgreningen olika dagar i veckan då skolans aktivitet bedrivs. På måndagar och 

fredagar förgrenas trädet ytterligare där frånvarominuter används för att dela upp i de 

olika kategorier förmiddag eller eftermiddag (AM/PM). Om frånvarolängden är högre än 

57 minuter på måndagar, är det troligare att lektionen är placerad på eftermiddagen, 

och om frånvarolängden är mindre eller lika med 3 är lektionen troligen också placerad 

på eftermiddagen. Om frånvarolängden är mindre eller lika med 57, men större än 3 på 

måndagar är det troligare att lektionen är placerad på förmiddagen. På fredagar finns en 

liknande förgrening där frånvarolängden är mindre eller lika med 57 är det troligen att 

lektionen är placerad på förmiddagen, och om frånvarominuterna är längre än 57 

minuter är den istället mer sannolikt placerad på eftermiddagen.  

Det går att dra flera slutsatser utifrån ovanstående figur 11.  De dagar som anses vara 

mest intressanta är måndagar och fredagar då dessa även använder attributet 

innehållande frånvarolängd för klassificering, och beroende på frånvarolängden skulle 

resultatet kunna användas för att bättre placera lektioner för att öka närvaro.  

Nedanstående figur 12 visar resultat från klusteranalysen. Först presenteras en 

överblick över de 5 olika klustren som identifierades tillsammans med de attribut som 

användes, därefter en visuell överblick. 

 

Figur 11. Beslutsträd. 
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Figur 12. Kluster. 

Figur 12 visar på X-axeln olika timmar under dagen där t.ex. kl. 09 står för lektionens 

starttid. På Y-axeln presenteras de olika dagarna som har registrerad frånvaro i 

datamängden som sträcker sig mellan 2004–2018. Det kluster med högst frånvaro 

representeras med ljusblåa instanser. Onsdagar kl. 08, 09 och 11 innehåller majoritet av 

de ljusblåa instanserna, men det utbreder sig även över resterande dagar med undantag 

från tisdagarna. Det röda kluster 1 innehåller kortast skolktid, där tisdagar kl. 08 
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innehåller många röda instanser. Det rosa kluster 4 har näst högst skolkade minuter, där 

ett tydligt mönster som genomlyser är att de gemensamt sker kl. 12 från måndag till 

fredag. Måndagar, torsdagar samt fredagar har även rosa instanser på eftermiddagen kl. 

14 samt några kl. 15 och 16. Slutsats som kan dras från ovanstående figur 12 är att 

elever tenderar till att skolka mer på förmiddagarna än eftermiddagarna eftersom det 

ljusblåa klustret syns tydligast på förmiddagstimmarna. Ett annat avstickande mönster 

är kl. 10 alla dagar då det gröna kluster 2 syns.    

7.2 Slutsats 

Den slutsats som kan dras utifrån ovanstående grafer är att genom följande metod samt 

tillvägagångssätt går det att finna många olika mönster som svar till frågeställningen: 

”Vilka mönster finns i närvarostatistik hos elever som inte närvarar i skolan?” 

Utöver de mer specifika slutsatserna som kan dras från varje enskild funnet mönster, 

går det även att konstatera att det finns många olika mönster i närvarostatistiken som 

inte har hittats än, vilket diskuteras vidare i nästkommande kapitel. I överlag går det att 

konstatera att frånvaro går att tolka på flera olika sätt, och beroende på vilket synsätt 

som används går det att urskilja olika mönster. Ett mönster från samma datamängd fast 

med olika synvinklar är till exempel figur 6 och 7 som analyserades djupare i föregående 

kapitel. 

En annan slutsats är, utifrån de mönstren som hittades i datamängden, att en ökad trend 

av frånvaro kommer troligen att ske framåt i tiden. Genom att låta datorn förutspå den 

framtida trenden av frånvaro går det att urskilja en ökning av antal minuter frånvarande 

enligt diagram 11. Genom att låta datorn förutspå frånvarotrenden ett år framåt går det 

att få en mer korrekt bild av verkligheten och därför går en mer noggrann och korrekt 

slutsats att frånvaro troligen kommer att öka år 2020. 

Ett annat konstaterande som även kan dras från figur 7 är att ämnet idrott i grundskolan 

är det ämnet där elever har högst frånvaro i vid en jämförelse mellan de två graferna. 

Det går även att dra slutsatsen att elever skolkar mindre om det är en lektion i ämnet 

engelska, i jämförelse med antalet lektioner engelska som genomförs i förhållande till 

resterande ämnen enligt figur 7. Slutsatsen är att resultatet kan tolkas på flera sätt, och 

därför valdes att inte bara visa ämnen med högst minuter frånvaro, utan även sätta det i 

ett perspektiv där antalet lektioner visas.  

En annan slutsats är att det sker i genomsnitt högre skolk i juni månad än resterande 

enligt figur 9. I juni finns det inte lika många frånvarorapporteringar i den undre grafen i 

motsats till den övre. Den slutsats som går att dra i juni månad är att elever tenderar till 

att skolka längre tider i genomsnitt, troligen halv/heldagar istället får några minuter på 

enskilda lektioner. Det finns en markant kontrast mellan månaderna september, oktober 

och november mellan de båda graferna. Slutsatsen kan dras att elever istället väljer att 

vara frånvarande fler tillfällen men med mindre antal minuter. Ett liknande samband går 
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att urskilja januari till maj i de båda graferna, dock är sambandet inte lika tydligt som i 

september, oktober och november. 

Det finns flera slutsatser som kan dras från både beslutsträdet samt klustret.  

Beslutsträdet i figur 11 lyckades skapa en uppdelning med 70% korrekt klassificerade 

instanser, och med hjälp utav beslutsträdet kan skolor använda sig av materialet för att 

få en fingervisning när skolk sker för olika lektioner och på så vis ändra om schemat för 

att öka närvaron i skolan. 

Flera slutsatsen går att tolka utifrån figur 12, bland annat finns det övervägande ljusblå 

instanser på onsdagar som har högst frånvarominuter. Lägst frånvaro var det röda 

klustret som syns övervägande på tisdagar. Den generella slutsatsen utifrån klustrena är 

att resultatet går att tolka på flera olika sätt. Även om de ljusblåa instanserna är 

övervägande på onsdagen, går det även att urskilja dessa på måndagar, torsdagar samt 

fredagar i kombination med de röda instanserna som visar de instanser med minst 

frånvarominuter.   

För att besvara frågeställningen till studien togs ovanstående 5 mönster fram ur 

datamängden. I de olika mönstren går det att mer eller mindre tyda närvarotrenden hos 

elever som inte närvarar i skolan, vilket besvarar frågeställningen. 
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8 Diskussion 

Det här kapitlet diskuterar studiens tillvägagångssätt som innefattar den vetenskapliga 

metoden, genomförandet och resultatet. Som en avslutning diskuteras olika förslag till 

framtida forskningsområden.  

8.1 Vetenskaplig metod 

En litteraturstudie genomfördes för att få ett bredare perspektiv på olika 

tillvägagångssätt inom EDM. Litteraturstudien belyste att det inte finns något primärt 

tillvägagångssätt som fungerar i alla lägen, utan varje tillvägagångssätt måste provas och 

anpassas till datamängden. Den primära uppgiften som litteraturstudien hade var att ge 

en fingervisning om vilka metoder inom EDM som nämns inom litteraturen för att ta 

beslut om vilka tekniker som ska prövas i den här studien. Utan en inledande 

litteraturstudie skulle troligtvis fler olika metoder att beprövas som eventuellt inte 

kunde bidra till resultatet.  

Istället för att genomföra en litteraturstudie skulle det även vara möjligt till troligtvis 

samma resultat genom intervjuer med olika företag som arbetar med likasinnade 

uppgifter. Problemet som inträffar är att identifiera samt komma i kontakt med dessa 

företag och få tillräckligt många intervjuer som genom en sammanställning kan komma 

fram till vanliga tillvägagångssätt inom EDM. Den typen av företag som potentiellt skulle 

bidra via intervjuer, behöver själva arbeta med EDM och redan identifierat olika 

mönster i närvarostatistiken. Sammarbetsföretaget som den här studien baserar 

resultatet ifrån har en väldigt stor del av Sveriges kommuner som kunder, vilket innebär 

att om samma resultat ska uppnås med intervjuer skulle troligen fler mindre aktörer att 

kontaktas, eller ta kontakt med företag som är verksamma inom EDM i de andra 

nordiska länderna. 

Att genomföra intervjuer istället för en litteraturstudie var inte ett alternativ eftersom 

det skulle kräva mer tid till troligen ett liknande resultat som via en litteraturstudie. Det 

finns ett gediget material av artiklar inom EDM som har provat ut olika metoder för 

olika syften, och därför behövs inte hjulet uppfinnas igen och en litteraturstudie 

sammanfattar de vanligaste tillvägagångssätten. 

Tanken var att slutföra studien med en intervju efter genomförandet för att säkerställa 

att de funna mönstren är trovärdiga och att rätt slutsats kan dras från resultatet. Dock 

genomfördes inte intervjuerna på grund utav att de inte anses tillföra nya insikter till 

studien då ständiga iterationer genomförs med arbetssättet CRISP-DM. 

Sammarbetsföretaget arbetar idag inte aktivt med att hitta mönster i skolstatistiken och 

därför finns inte någon specifik att intervjua. 
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8.2 Genomförande 

När ett antal olika tillvägagångssätt inom EDM hade valts ut påbörjades CRISP-DM data 

preparation. Här valdes att smala av antalet attribut att undersöka till endast de som 

presenterades i tabell 3. I datamängden fanns många olika namn för samma attribut, 

t.ex. kunde ämnet ”Svenska” förkortas ”SV”, ”SVEN”, ”ASVEN” m.m. beroende på vad den 

enskilde skolan hade bestämt. I studien gjordes flera försök att sammanfoga alla 

alternativ till de olika varianttexterna till samma lektion under ett gemensamt namn. 

Det kunde ha slukat upp mer tid än enligt planen, dock genomfördes en annan lösning 

där antalet instanser räknades, och den mest använda varianten generellt över alla 

skolor i kommunen användes. En nackdel med detta val är att resultatet kanske inte 

visar helt rätt bild av verkligheten, utan bara en fingervisning. De attribut som användes 

hade åt andra sidan så pass mycket instanser att det eventuellt inte skulle påverka 

studiens utfall i en större utsträckning.    

8.3 Resultat 

Via genomförandet upptäcktes olika mönster i datamängden. Det uppstod tyvärr 

problem att få upp trovärdigheten i de funna mönstren med hjälp utav beslutsträdet. 

Genom att använda en klassificering i ett beslutsträd blev det en ständig avvägning av 

att antingen en för stort och avancerat träd för avläsning, eller en förenkling där alla 

noder är läsbara samtidigt. Därför valdes att behålla ett av de större beslutsträden med 

70% korrekthet, och därefter begränsa till att endast visualisera en del. Genom att 

använda klusteranalys var det svårt att finna mönster som var tydliga. Det resultat som 

presenteras i figur 12 går att tolka på många olika sätt. Trots att olika värden på antalet 

kluster testades, delades datamängden in i på ett liknande sätt där fem kluster var mest 

optimalt för att avläsa ett resultat. Den mer statiska data visualiseringen skulle kunna 

genomföras i andra liknande verktyg som t.ex. Tableau. Troligen hade samma resultat 

hittats då samma datamängd skulle användas.  

Studiens resultat går att analysera på flera olika sätt. Enligt resultatet från Marx et al. 

(2017) drogs slutsatsen att längre sovmorgon har en positiv inverkan på elevernas 

resultat i skolan. Resultatet i den här studien visar enligt figur 12 att det kluster som har 

högst frånvarominuter även innehåller flest instanser på förmiddagarna kl. 8.00, vilket 

kan tyda på att elever oftare är ogiltigt frånvarande på morgonen än på 

eftermiddagarna. Marx et al. (2017) och den här studien visar på att en omplacering i 

schema kan förändra närvaro och prestationer för elever i skolan. En skillnad mellan 

resultatet från den här studien och Marx et al. (2017), är att denna studie även har med 

vilken dag som den ogiltiga frånvaron genomfördes på. I den här fallstudien är det 

onsdagar enligt figur 12 som är de hårdast drabbade dagarna. Studien som genomfördes 

av Marx et al. (2017) har istället valt att fokusera på den akademiska prestationen i 

kombination med trötthet och andra hälsomässiga effekter av sovmorgnar.  
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8.4 Framtida forskning 

För att fortsätta forskningen inom EDM hade det varit intressant att genomföra samma 

studie fast på andra kommuners frånvarostatistik för att se om det finns några likheter 

eller skillnader i mönstren. Det hade varit intressant att fortsätta studien genom att 

plocka fram andra attribut som eventuellt kan påverka närvaro i skolan för att kunna få 

en djupare och mer rättvisande bild av verkligheten. Dessa attribut hade (utöver de som 

nämns i studien) kunnat innehålla information om elever som t.ex. årsklass, ålder, 

postnummer, betyg, antal klassmedlemmar m.m. Genom att studera flera faktorer 

kommer det resultat som tas fram visa på en större variation i mönster som kan 

kompletteras med redan upptäckta mönster inom EDM. 
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