
Aktiviteter (fra Tord Høiviks opprinnelige mal for TTT) 

 
ALUP Står eller går alene Omfatter det å stå eller gå omkring uten å forholde seg til 

bibliotekets medier eller personale og uten å være sammen med 
andre brukere

 ALBR  Kikker/browser alene  Omfatter all stående eller vandrende kontakt (”hyllevandring”, 
gressing) med de fysiske tekstene (bøker, blader, bilder, utstilte 
gjenstander) som biblioteket har gjort tilgjengelige for brukerne

 ALSI  Sitter alene  Sitter for seg selv uten å forholde seg til medier, personale eller 
andre brukere

 ALMD Sitter alene og 
leser/skriver/lytter 

Sitter og leser. Arbeider på egen hånd uten å benytte PC. Omfatter 
både ren skriving og kombinert lesing og skriving. Omfatter all 
aktiv, “skrivende lesing” (med penn i hånd). Lytter til 
musikk/lydfiler.

 ALLT Sitter alene med bærbar 
datamaskin 

 Sitter med laptop eller lesebrett slått på. 

 ALPC Sitter alene ved en 
stasjonær datamaskin 

 Sitter med stasjonær PC slått på. 

 ALSF  Individuell kontakt med 
personalet 

 Omfatter all direkte kontakt med personalet. Vi ønsker å fange opp 
personalets tid sammen med brukerne, enten de nå snakker, skriver, 
viser eller går sammen omkring

GRUP Står eller går i gruppe To eller flere står eller går omkring uten å forholde seg til 
bibliotekets medier eller personale

GRBR Kikker/browser i gruppe To eller flere personer står eller går omkring i fellesskap og 
forholder seg til de fysiske tekstene biblioteket har gjort tilgjengelig

GRSI Sitter i gruppe Sitter sammen i gruppe uten å forholde seg til bibliotekets medier 
eller personale

GRMD Sitter i gruppe og bruker 
medier 

Sitter sammen i gruppe mens de forholder seg til bibliotekets 
medier. Omfatter ikke gruppe med aktiv PC (bruk da GRLT eller 
GRPC)

GRLT Sitter i gruppe med 
bærbar(e) datamaskin(er) 

Sitter sammen i gruppe med laptop eller lesebrett slått på 

GRPC Sitter i gruppe med en av 
bibliotekets datamaskiner 

Sitter sammen i gruppe med stasjonær PC slått på. 

GRSF  Gruppevis kontakt med 
personalet 

Omfatter all direkte kontakt med personalet. Vi ønsker å fange opp 
personalets tid sammen med brukerne, enten de nå snakker, skriver, 
viser eller går sammen omkring

QUE Venter i kø Omfatter all køing: venting på personalet, venting på 
systemer/utstyr (innlevering, utsjekking, kopiering), køing ved 
toalettet, osv.

ETC Andre aktiviteter Aktiviteter som ikke er dekket av de andre kategoriene 

 
 


