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Dags för uttagning till Vi i femman 2015
Den 5 november genomförs uttagningen till Vi i femman 2015, där cirka 75 procent av alla landets femteklasser deltar i Sveriges
största kunskapstävling. Ännu finns det möjlighet för alla femteklasser att anmäla sig.

  
Glada finalvinnare i Vi i femman 2014 är Otto Åberg och Hedda 
Roswall från Norrbackaskolan i Visby. Foto: Carl-Johan Söder/SVT. 

– Att låta eleverna medverka i Vi i femman har verkligen taggat dem att tycka det är kul med kunskap och även fått dem att växa och ta ansvar,
säger Ulrika Nikolausson, vinnarlagets lärare på Norrbackaskolan i Visby. 

Vi i femmans olika steg 
Tävlingen pågår under nästan ett halvår och börjar med att landets alla femmor har chansen att delta i uttagningen. Därefter gör de bästa 200
klasserna upp i lokala tävlingar under januari – februari i radio. Till slut koras vinnaren i STV.

Uttagningen 
Onsdagen den 5 november sänds Vi i femmans uttagningsprogram kl. 10.00 i SVT Barnkanalen, samt på webben och därefter hela dagen på
viifemman.se. Alla femteklasser får vara med och svara på 25 frågor. De 200 bästa klasserna går vidare och vilka det blir avslöjas tisdag 9
december. Alla skolor med klasser i femman har fått ett utskick med inbjudan.

– Det är ännu inte försent att beställa blanketter för deltagande om vi skulle ha missat någon skola, säger Marianne Greip som är
projektledare för Vi i femman och hänvisar till adressen viifemman@sverigesradio.se.

Historik 
Tävlingen startade i Sveriges Radio redan 1963, vilket innebär att Vi i femman firade 50 år under säsongen 2013. 1970 började även SVT
sända Vi i femman. Nuförtiden deltar ungefär 70 000 elever i ca 4 000 klasser på ca 2 500 skolor i hela landet i uttagningstävlingarna. Det är
ungefär 75 procent av alla femteklassare i Sverige.
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