
Hej Pierre!

Here are the votes from Fridhem.

Färg: svart

Antal: 249 st.
Vi har arbetat i 5 grupper som gjort olika undersökningar.

Vi har sedan röstat och räknat ut medelvärden för att ge ett gemensamt svar från klassen.

Vi jämförde vår summa med antalet deltagare från din hemsida.

Klassen tycker att vår summa är rimlig i proportion.

Alla är hittils nöjda med resultatet, inga konflikter i arbetet alltså!

Nedan ser du hur slut-rösningen gick till

Mvh Klass 6 på Fridhem

        1                    2                    3                    4                    
5           

        Blå                  Svart/grå                Vit                     Svart                  Svart           

      200st                    273                     272                     250                   2-300           

       Hur?                    Läxa!                   Rösta              majoritet               Rösta           

Rewsultat:        Färg:Svart    Antal:249st    (medelvärde)  

Tävla med screen-tryck Åk,6 grupp, alexander      
Vi ringde till H&M frågade vilken färg på tröjor som var den trendigaste färgen nu i 
höst, dem svarade att svart och grönt var dem tränigaste färgerna i höst.

Vi ringde även Cubus och Kapahl för att vara säkra och dem sa att 
vinrött,ljusrosa,skogs-grön och svart. Vi röstade i gruppen och vi kom fram till att 
svart var den trendigaste.

Och sen tänkte vi att eftersom vi är nästan 200 på skolan och det är alla 6:or i 
komunen som ska vara med och alla 6:or i komunen är runt 20 i klassen så vi tyckte att 
talet 250 passade bra.

Så vårat svar blev allså Svart och 250.



Tävla med screen tryck   Åk, 6   grupp, Adam Riis 

Vi gjorde en röstning på vilken färg några klasser tyckte mest om på tröjan. Vi kom fram till att blå 
blev den vanligaste någon slaxs mörk blå.Klasserna vi trågade var ettan,trean och en del från 
femman. Blå färg vann, först var det lika mellan blå och vit så vi vid vårat bord röstade mellan blå 
och vit, då fick blå 3 röster. Vi tror att ungefär 200 presoner som kommer att ha bått på sig och vi i 
våran klass 5 till 10 stycken.

Vi tänkte att på våran skola är vi ca, 170 pesoner och dom andra solerna är i närheten, och då 
avrundade vi det till 200 personer.

Tävla med screen-tryck☻
hej Pierre vi är grupp Josefine klass 6 i fridhemskolan  ♥

mörka färger ta åt sig värme och det är skönare med värme när det är höst och 
kallt,
vi kollade på olika hemsidor och de bästa höst färgerna är svar,grå,rosa & vit
vi kollade i olika klasser och dom hade mest ljusa färger för det var fortfarande 
sommar, Och vi har valt svart i klassen☺

Vanligaste färgen! ♥

Hej Pirre! 

Den vanligaste färgen kommer nog den som är den nya modetränden! Telexempel vinröd, 
militärgrön, svart, mörkgrå och vit. 
Vilken kommer bli den nya modefärgen? Det kommer nog att bli; grå eller svart. 
Den mest vanligaste färgerna är grått och svart. Vii har varit inne på Ellos.se, Lindex.se, 
HM.com/se och Gekas.se. Där var det mest grått och svart och en klutt vinrött. 

Vi har varit inne hos 2:an, där var det allra mest svart, rosa och blått. 
Hos 1:an hade de lila, rosa, blå och svart. 
Inne hos 3:an grönt och svart. 
Vi i vår klass (klass 6 Fridhemskolan) hade allra mest svart på sina tröjor. 
Inne hos förskolan hade de allra mest rosa och blått. (Rosa var vanligt bland både killar 
och tjejer och samma där på med den blå färgen.)

Vi gick även in till matsalen och frågade mattanten som jobbar på både Fridhemskolan och 
Gullhögskolan. Hon svarade att det är mest svarta och blå tröjor. 

Vi ringde även några ställen:

Gekås Ullareds nummer: 0346-37500 De svarade vit. 
118 800's nummer: 118 800 De visste inte. 
(Vi rinngde även Ellos, HM och Lindex men minns dock inte telefonnumret,alla svarade 



svart)

Vi i vår grupp (Hanna, Matilda, Tilda, Philip N och Jonathan) har bestämt oss för att den 
vanligaste färgen var svart. Vi kom även fram till antalet 250 personer ungefär. 
Vi valde svart för att den var den absolut vanligaste färgen bland alla klasser. 

I klassen några dagar där på bestämde vi i klassen att vi skulle svara att vi valt färgen 
svart och  249 personer kommer att bära den tröjan just den dagen. 

Med vänliga hälsningar: Matilda, Hanna, Tilda, Philip N och Jonathan. ♥
Klass 6 Fridhemskolan

tävla med screen tryck klass 6 fridhem grupp hugo och philip

Vi ska kolla upp vilken den vanligaste färgen på tröjor i svergie. Så vi gick in på 118800's 
och där stod det att blå va den vanligaste färgen. Men sen ringde vi till 118800 och dom sa 
att den vanligaste färgen på ungomars tröjor va vit och den vanligaste i sverige va svart. 
Men vi valde svart för att det va den vanligaste färgen och flest personer i klassrummet 
hade svart. Först så tänkte vii att 75% av alla som var med skulle ha svart. Sen så bestämde 
vi oss för ett antal och det va 272.
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