Nationen är ett nytt program från UR som ger nya perspektiv på Sveriges historia. Några av programledarna vi möter är fr.v: Sara
Parkman, Catrine Lundell, Ann-Sofie Ohlander, Aleksa Lundberg, Evyn Redar och Judith Kiros. Foto: Mattias Bardå/UR.
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UR:s Nationen berättar Sveriges osynliga
historia
Ta reda på vilken roll fyra fattiga kvinnor i Söderhamn spelade för Sveriges
demokratisering. Lär dig mer om hur det var att leva som transperson på
1800-talet. Kliv in på kyrkogården i Sveriges forna koloni Saint-Barthélemy.
Hör Maries berättelse om hur hon tvingades bo i fosterhem för att familjen
klassificerades som “tattare” av svenska myndigheter.
I UR:s tv-serie Nationen får du nya bilder av Sveriges historia. Sänds i SVT1

med start onsdag den 15 mars och på UR Play från den 8 mars.

Se YouTube-videon här

I Nationen, en ny historieserie från UR, möter vi nya hjältar och nya
perspektiv på Sveriges historia. Åtta avsnitt sätter strålkastarljuset på
Sveriges hungerkravaller, historiska transpersoner, nationalstatens
tillblivelse, kvinnliga pionjärer, uppkomsten av bostadspolitik, synen på
människor med funktionsnedsättning, slavhandel och svensk neutralitet.
Serien leds av nio olika personer med starkt engagemang eller förankring i
det aktuella ämnet. Sara Parkman, Judith Kiros, Mustafa “Almushi” AlMashhadani, Aleksa Lundberg, Evyn Redar, Ann-Sofie Ohlander, Tuulikki
Koivunen Bylund, Catrine Lundell och Aron Flam lämnar över stafettpinnen
till varandra och guidar oss genom modern svensk historia. De gräver sig ner i
vårt historiska arv för att ge en ökad förståelse av vår samtid.
- Transpersoner har länge, för att inte säga alltid, ignorerats i
historieskrivningen. Våra liv har liksom inte räknats vilket sänder ut ett
budskap till transpersoner idag att vår existens är en bagatell. Därför var det
viktigt för mig att göra det här programmet, säger Aleksa Lundberg, en av
programledarna i Nationen.
Serien visar på att historieskrivning alltid är ett urval. Och hur viktigt det är
synliggöra fler liv och erfarenheter.
- En nation brukar benämnas som ett kollektiv av människor som förenas

genom landgränser, språk, religion, kultur, traditioner och historia. Genom att
bredda bilden av vilka kollektivet av människor har bestått av, genom att
lyssna på fler berättelser får vi en mer nyanserad bild. Nationen lägger fler
pusselbitar för att förstå Sverige, säger Zian Zandi, UR:s producent för
Nationen.
Syftet med Nationen är att bredda bilden av Sveriges historia och
komplettera det material som redan finns för gymnasieskola och
folkhögskola. Parallellt med Nationen görs det ett lärarprogram där
gymnasielärare och folkhögskolelärare diskuterar pedagogiska dilemman
utifrån historiesyn, historiebruk, stoff och historisk empati.

UR sänder flera program om historia under 2017
Under 2017 kommer UR också att sända Romernas historia och Historien om
Sápmi. Romernas historia berättar i fyra avsnitt om romernas situation i
Sverige under 1900-talet. Historien om Sápmi berättar samerna historia från
istid till nutid i alla fyra länder som Sápmi sträcker sig över. Serien görs i tre
olika språkversioner (Nord-, Lule- och sydsamiska) och kommer att sändas i
både SVT, NRK och YLE.

OM UR
UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen
tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att
bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
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