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StoryTeller blev installeret den 22. juni 2020 og EnergiLeg har gjort følgende observationer:

1) Antal aktiveringer: I perioden 22.juni 2020 frem til 16. oktober 2020 er StoryTeller aktiveret 
34.420 gange. Til sammenligning var der kun 1 person som stoppede op og læste 
tekstformidling om pingvinerne. 

2) Besøgende: Den 16. oktober 2020 kl. 14.44 til kl. 16.30 observerer vi på besøgendes adfærd i 
området omkring StoryTeller (ved pingvinerne). Vi var blandt andet nysgerrig på hvem der går 
hen til StoryTeller, og hvor mange der går hen til den ift. det samlede antal besøgende på 
observationstidspunktet. Vi anslår at ca. 5% af de besøgende i området valgte at gå hen og 
afprøv StoryTeller. Der var i alt 75 i nedenstående grupper som aktiverede StoryTeller. 

3) Brug af StoryTeller: Vi har undersøgt a) hvad de gør når de går hen til StoryTeller og b) hvordan 
de holder på drejeskiven.
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Periode I er 27 dage   
(22. juni til 17. juli) 
Periode II er 24 dage
(18. juli til 10. august)
Periode III er 56 dage
(11. august til 16. oktober)
Periode IIII er 33 dage
(17. oktober til 19. november)
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4) Barrierer for besøgende Under observationer den 16. oktober har vi identificeret en række 
barrierer som man kan arbejde med at eliminere eller reducere

Ø Speak volumen er vigtig. Vi kunne meget hurtigt konstatere at besøgende ikke kunne 
høre lyden. De satte sig ned foran højtaleren for at lytte til speaket. Halvvejs i 
observationen skruede vi op for lyden, hvilket ændrede besøgendes adfærd markant. 1) 
Det tiltrak blandt andet flere familier og grupper, som stod og lyttede sammen 2) De blev 
stående og hørte meget mere af speaken.  

Ø Sprogvalg virker ikke, da engelsk speak ikke er installeret – derfor står mange og tror de 
gør noget forkert

Ø Speaker kan med fordel forbedres med mere fængende og dragende speaker
Ø Pivlyd fra drejeskive afholdt mange fra at fortsætte med at dreje. Denne barriere er 

allerede elimineret ved at erstatte knop med en nyudviklet knop
Ø Synlighed StoryTellers nuværende placering sammen med de 3 pingviner gør at den 

smelter sammen med figurerne. Hvis Kbh.Zoo ønsker at øge antallet af besøgende, som 
får glæde af lydfortællingen, kan den med fordel placeres et sted hvor den ”står mere i 
vejen” – dog stadig så alle myndighedsreglementer er overholdt.  Placering er generelt 
svært i Zoo, da der skal være rum til at de kan stå som en gruppe.

Derudover var vi nysgerrige på om rattets modstand ville være en barriere for mindre børn –
dette var ikke tilfældet. Selv helt små børn ned til aldersgruppen 2-5 år kunne fint aktivere 
produktet og flere hørte speaket færdig. Det bekræfter os i at de ikke læsemodne børn får 
glæde af fortællingen og hvis mor og far bliver indenfor rækkevidde hører børnene det til 
ende. Hvis mor og far går videre, så vælger de at løbe til forældrene. 

5) Barrierer for personale og dyr i KBH Zoo – Vi har konstateret at der ikke er skiftet speak og ej 
heller installeret engelsk speak på USB  - hvad er årsagen? Hvilke barrierer har Louise 
identificeret?

Kommende forsøg:

q Midlertidig drejeskive med sublimationsgrafik, hvor vi tester holdbarhed
q Næste brugeranalyse gennemføres enten i juleferien 2020 eller i vinterferien 2021,hvor vi håber 

at kunne gennemføre interviews med besøgende.  Vi vil blandt andet kigge på hvilke målgrupper 
der skaber energi på hvilken måde, første handling fordelt på målgrupper og hvor længe de 
enkelte målgrupper bliver ved StoryTeller. Hvor kigger de hen? 

q Vi lader StoryTeller stå på nuværende lokation pga. COVID-19
q Det perfekte speak eller målgruppespecifikke speak – hvor langt skal det være, hvad skal det 

indeholde, hvilken speak form – hvordan får vi besøgende til at huske ting om pingvinerne? 
Speak er pt udviklet til mellemtrinnet. 

q Hvad bliver StoryTeller brugt til: Fordybelsesgenstand, Familieoplevelse, Retningsbestemt lyd, 
Forlænge besøget ved dyrene eller til quiz.

q Forskellig adfærd? Målgrupper er meget forskellige om det er weekend (årlige gæster som skal 
nå at se det hele) eller hverdage (årskortholdere)
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