
Slavar –
 en energ

ikälla

SLAVERIETS
HISTORIA

En filmserie i fyra berörande och bildande delar som spänner över 1 500 år  
–  ända fram till idag.



• Kolonialism
• Efterfrågan, produktion, export
• Resurser
• Historisk förståelse för nutidens rasism
• Imperialism
• Levnadsvillkor
• Industriella revolutionen
• Mänskliga rättigheter
• Handelsmönster, triangelhandel
• Europeiska dominansen
• Den arabiska erövringen efter Roms fall
• Högkulturers utveckling
• Amerikanska inbördeskriget

Seriens fyra delar kan ses var för sig bero-
ende på vad du vill lyfta i din undervisning. 
Här är tips på begrepp.

BEGREPP

År 476 till 1375 – Bortom öknen
I denna episka berättelses första del beskrivs de första 700 åren 
av den största utvisningen som skett i historien. Det börjar med 
att romarriket dukar under för barbarernas invasion omkring 
år 500 e.Kr. Snabbt skapade araberna ett imperium i delar av 
Europa och Afrika. Krigsbyten i form av fångar transporteras 
från Nord- och Centralafrika via Kairo till Bagdadområdet. 
Med tiden omvandlas krigsbyten till ren slavhandel då efterfrå-
gan av slavar ökar. 10 000-tals slavar transporterades i karava-
ner över Sahara. De blev så många att ett slaveriuppror uppstår 
men som krossades av araberna. För att skydda ägarnas säker-
het ändrades sättet att behandla slavarna och man tog in dem 
i sina hem. 

År 1375 till 1620 – För allt guld i världen 
I slutet av medeltiden upptäcker européerna världen och nya 
kartor ritas. Portugisiska con¬quistadorer erövrar stora delar av 
Väst- och Centralafrika för att få tillgång till guld. Men istället 
återvänder de med hundratusentals fångar att sälja i Europa 
som slavar. Men även en triangelhandel utvecklas där bytes-
handel sker mellan de civiliserade portugiserna och de olika 
stammarna längs Afrikas västkust. Nymodigheter från Europa 
byts ut mot slavar, slavar byts mot guld. 
Utvecklingen av användandet av slavar sker på Ön São Tomé 
som blir ett första försök till plantager med sockerodling ge-
nom att bygga upp en egen koloni över hela ön.
 

Ämne: Historia, samhällskunskap
Filmnr: EDU0141

Ämne: Historia, samhällskunskap
Filmnr: EDU01412



Slavhandel från den afrikanska kontinenten är 
ständigt aktuell. I Kairo kan du hitta det idag likväl 
som för 1500 år sedan. Däremellan har framför-
allt guldgruvor, sockerodling och bomullsplanta-
ger krävt miljontals afrikanska slavars liv. 

Prod.land och år: Frankrike, 2017
Längd: 52 min/avsnitt
Ålder: 14 år och uppåt
Ämne: Historia, samhällskunskap, geografi
Filmnr: EDU0141–44
Språk: Engelskt tal och valbar svensk text
Lärarhandledningar ingår

Följ hur slavhandelns marknad från den afrikans-
ka kontinenten förändras och förflyttar sig genom 
européernas spridning och kolonisering i världen. 

Serien är mycket välgjord och förklarande och 
lyfter många centrala innehåll i läroplanen främst 
för historia och geografi men även samhällskun-
skap för både högstadiet och gymnasiet. 

SLAVERIETS HISTORIA

”Slaveriets historia är en underbar, delvis animerad, 
serie som ger mig som SO-lärare ett fantastiskt 
bidrag i undervisningen.” 
John Ragnarsson, SO-lärare i Rosendalsskolan.

År 1620 till 1789 – Från socker till uppror
Portugiserna exporterar sitt sockerrörskoncept till Brasilien och 
Karibien vilket medför att 30 miljoner slavar deporteras från 
Afrika över Atlanten. Även England, Frankrike och Nederlän-
derna ger sig in på denna lönsamma marknad eftersom Europa 
är en omättad marknad på socker. Hur det här påverkar slavar-
nas liv och Centralafrikas befolkning får vi med obehag reda 
på. Under denna tid växer den första utstuderade ”rasbiologin” 
fram i och med slavhandel med människor från olika stammar. 
Vid 1700-talet slut växer förståelsen hos de europeiska konsu-
menterna över slavarnas liv och slaveri förbjuds i den västra 
delen av Europa.

År 1789 till 1888 – Slaveriets nya gränser
Brasilien, av många betraktat som det näst största afrikanska 
landet efter Nigeria eftersom en så stor del av landets befolk-
ning är ättlingar från afrikanska slavar. Här varvas nutid och 
1800-tal där dagens rasism kan förklaras till stor del med his-
torien som varit. Vad hände efter slaveriupproren och avskaf-
fandet av slaveri på de amerikanska kontinenterna? Europa vill 
fortfarande ha socker, kaffe och tobak. Kolonialismen växer och 
främst Storbritannien, Nederländerna och Portugal koloniserar 
stora delar av Afrika där slaveriet fortsätter. För att inte tala om 
det vidriga förtryck Belgien utövade i Kongo. 

Ämne: Historia, geografi
Filmnr: EDU0144

Ämne: Historia, geografi
Filmnr: EDU0143
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SVERIGE

PORTO  

BETALTB

sätt att beställa
• Abonnera på Film och Skola 
• Önska filmerna via din AV-mediacentral
• Beställ DVD (se pris och paketerbjudande ovan)

för filmtips 
till din 
undervis-
ning! 

PROVA FRITT EN MÅNAD

www.filmochskola.se

Följ oss

Filmo, Cinebox och Film och Skola - en del av Swedish Film AB

Box 6014  •  171 06 Solna  •  Tel: 08-445 25 50 vxl  • info@filmochskola.se  www.filmochskola.se

........st Art.nr. EDU0141 Slaveriets historia: år 476 till 1375 – Bortom öknen 800 kr

........st Art.nr. EDU0142 Slaveriets historia: år 1375 till 1620 – För allt guld i världen 800 kr

........st Art.nr. EDU0143 Slaveriets historia: år 1620 till 1789 – från socker till uppror 800 kr

........st Art.nr. EDU0144 Slaveriets historia: år 1789 till 1888 – Slaveriets nya gränser 800 kr

........st DVD-erbjudande: ALLA 4 FILMER 2 600 kr
650kr/film

DVD

DVD beställs genom att mejla info@filmochskola.se (strömmande film se nedan)

• Responsiv design som passar alla enheter

• Funktioner som temasidor, göra egna filmklipp 
och spara favoritfilmer

• Lärarhandledningar kopplade till Lgr11 och Gy11 

• Tusentals strömmande filmer för skola och 
förskola

Film och Skola är en användarvänlig webbtjänst med 
strömmande filmer och lärarhandledningar för personer 
som arbetar med barn och ungdomar i skolan. 

Lärarhandledningarna ger läraren vägledning i frågor och 
aktivitet innan som efter filmvisning. 

Har du inte provat Film och Skola innan så kan du få en 
kostnadsfri provmånad för samtliga utbildningsfilmer. 

Film och Skola
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