
The Kings of the World
Los reyes del mundo

Spelfilm. 103 min.
Laura Mora Ortega. Colombia 2022.

Rek för åk 7 t.o.m. gymnasiet

Fem kungar utan kungarike på jakt efter Det förlovade 
landet – den plats på jorden där de har rätt att 
leva, utan att föraktas och bespottas. 

Colombias Oscarsbidrag 2022 är en medryckande 
saga och samhällsskildring, en festivalfavorit som 
fångar såväl ung som vuxen.

IMDb RATING

7.3 / 10

Tal: spanska
Text: svenska
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Film i skolan: log@smorgasbordpicturehouse.se
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Biografbokning: Filmlagret / bokning@filmlagret.se

”NOTHING 
SHORT OF  

MIRACULOUS”
VARIETY

FILMHANDLEDNING
KOMMER

SAMHÄLLSKUNSKAP, åk 7 – 9
Individer och gemenskaper
– Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och 
hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och 
etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
– Migration till, samt integration och segregation i Sverige i dag.
Samhällsresurser och fördelning
– Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda 
förutsättningar för olika länder och regioner.
– Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmö-
genheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.
Beslutsfattande och politiska idéer
– Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parla-
mentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och 
styrelseskick kan fungera.
– Var olika beslut fattas och exempel på hur besluten påverkar individer, grupper 
och samhället i stort. Individers och gruppers möjligheter att påverka den 
demokratiska processen.
– FN:s syfte, huvuduppgifter och verksamhet samt det nordiska samarbetets 
bakgrund och innehåll.

Rättigheter och rättsskipning
– Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och interna-
tionellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.
– Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som 
hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel 
gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

GEOGRAFI, åk 7 – 9
Geografiska förhållanden, mönster och processer
– Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: be-
folkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.
Hållbar utveckling
– Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som 
demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.

HISTORIA, åk 7–9
Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950
– Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av demo-
krati och diktatur.
Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid
– Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring 
levnadsvillkor, migration och makt.

Filmen passar från åk 7 till och med gymnasiet och berör centralt innehåll i läroplanen. Utöver till undervis-
ningen inom bild, språk och svenska har filmen direkt koppling till exempelvis:  

https://youtu.be/3tka-k0VEAA 
https://youtu.be/3tka-k0VEAA
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