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UNDERVISNINGSOPPLEGG TIL FILMEN ”MODERNE 
SLAVERI” 

«Moderne slaveri» 
Trafficking, barnearbeid, sexslaveri, gjeldsslaveri og 
tvangsarbeid er de mest utbredte formene for moderne 
slaveri. I filmen "Moderne Slaveri" møter vi mennesker fra 
Uganda, Kambodsja, India, Moldova og Frankrike som alle 

lever som slaver. 

Hvorfor eksisterer slaveri fortsatt i dag og hvordan kan vi bli 
kvitt det? 

Del 1: Før filmen 
Tid: 30 min + filmen på 40 min 
Utstyr: noe å skrive med og på 

Be hver elev skrive ned «SLAVERI». Be dem deretter om å jobbe i par 
med assosiasjoner til begrepet «SLAVERI». Disse spørsmålene kan 
være til hjelp: 

✓ Hva tenker du på når du hører ordet ”SLAVERI”?
✓ Hvor kommer slaver fra?
✓ Hvor jobber de?
✓ Hva gjør slaver?
✓ Hva vet du om slaver i historien?
✓ Hva med her og nå?

Elevene bør også svare på: 

- Hvor mange slaver tror du det finnes i dag?

A. 1,2 millioner

B. 13,3 millioner
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C. 27 millioner 

 

Deretter i plenum – elevene bidrar med assosiasjonene, skriv på 

tavlens venstre side og la det stå igjen en lang liste når dere setter på 

filmen.  

Lag også en enkel statistikk over hvor mange som tipper på de ulike 

alternativene for antall slaver i nåtid. 

  
 
Del 2: Etter filmen 
 

Tid: 60 min 

Utstyr: noe å skrive med og på 

 

- Be hver elev skrive ned tre punkter som de nå har lært om slaveri 

og som de ikke visste fra før av. 

 

Deretter i plenum - på tavlens høyre side skrives ned de punktene 

elevene har lært i løpet av filmen. Når alle punktene er på plass, ser 

man tavlens venstre og høyre side i sammenheng.  

- Har vi noen oppfatninger som ikke stemmer overens med det 

filmen forteller? Sett strek over de forestillingene som ikke 

stemmer. 

 

Dialog til ettertanke. Avslutt med dialog rundt disse spørsmålene; 

- Kan våre holdninger og oppfatninger vært til hinder for å oppdage 

slaveri?  

- Hvilken kunnskap trenger vi for å bli flinkere til å se uverdige 

situasjoner for mennesker rundt oss?  

- Hvem har ansvar for å avdekke og hindre slaveri i å utvikle seg? 

- Kan vi bidra i det arbeidet? 

 

Tips til andre ressurser rundt moderne slaveri:  

- Raftostiftelsens rapport om moderne slaveri. Med flere 

eksempler fra Norge.  https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/rafto-documents/Reports/Rafto-moderne-

slaverilov-rapport-webversjon.pdf  
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