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Kenyapakken – interaktiv fjernundervisning og fjernlæring 
Kenyapakken er udviklet i et tæt samarbejde med skoleleder Lars M. Hansen, 
afdelingsleder Dorthe Hertel Kvist, engelsklærere og elever på Dagnæsskolen i Horsens. 
Det er et undervisningsprogram, der dels kan supplere lærernes engelskundervisning og 
dels som et selvstændigt assisteret fjernundervisningsforløb.  
 
Kenya er et spændende land med en lang historie, fantastisk natur og enorm kulturel 
diversitet. Der bor 44 forskellige stammer, som hver især har deres eget sprog og egen 
kultur. Blandt de mere kendte stammer er de løve-jagende Masaier, Kikuyuerne som bl.a. 
Karen Blixen levede sammen med, og de berejste Luoer, som bl.a. Barack Obama og den 
oscarvindende skuespiller Lupita Nyong’o tilhører. 
 
Undervisningen tilrettelægges som virtuelle forløb med kenyanske distancelærere. 
Forløbene er faglige eller tværfaglige og er enten afgrænsede forløb, f.eks. 
  

• Historien om Englands kolonisering af Kenya  

• De kenyanske stammer 

• Kenyas natur og dyr 

• Kenyanske skoler og børns hverdag 

• Traditionel kenyansk mad 
 
hvor det bærende princip er projektarbejde, hvor eleverne arbejder med autentiske 
problematikker og emner. Alle forløb er dynamiske og tilpasses den enkelte elev, klasse, 
hold eller skoles behov. 
 
Eller indgår som en del af elevernes daglige undervisning i faget engelsk. 
 
Kenyapakken tilbyder desuden forløb til SFO – børnene lærer afrikanske sange, -lege, -
danse og tilbereder afrikansk mad. 
 
Kommunikationssproget er som udgangspunkt engelsk. 
 
 

 
Elever fra Marcharkos parate til det virtuelle kulturmøde 

 
 

Kenyapakken faciliterer samarbejde på tværs af netværk, effektiv og mundtlig 
kommunikation, initiativ og entreprenørskab, nysgerrighed og fantasi som er elementer i 
Seven Survival Skills. Kompetencer, der matcher det 21. århundredes pædagogik og 
didaktik, som det forventes at nutidens elever besidder set i et globalt perspektiv.  


