
Jorden Runt för Världens Barn  
#jordenruntförvärldensbarn 
 
 

Vem? 
Privatpersoner, skolor, föreningar och företag kan alla vara med och bidra med sin distans. 
Man behöver inte vara proffs, utan alla kan vara med på sitt sätt. Gammal som ung. 
 

När? 
Jorden Runt kulminerar under vecka 39 då SVT och SR lyfter Världens Barn, men vi fortsätter 
året ut. Det går alltså bra att göra något när som helst, men är kanske som roligast under 
vecka 39. 
 

Landningssida 
På www.varldensbarn.se/jordenrunt kan du varje dag följa hur långt vi nått. 
 

Sociala medier 
Vid olika aktiviteter som kan kopplas till Jorden Runt. Gör det! 
Nämn Jorden Runt och använd vår hashtag. 
Hashtag:  
#jordenruntförvärldensbarn 
Utmaning i sociala medier 
Ex.  
Jag har varit med i Jorden Runt för Världens Barn och bidrar med 12 km. Var med du också! 
Swisha 10 kr per km, till 90 1950 6 och ange ”jordenrunt” i meddelanderaden. 
 

Handhjärta som stafettpinne! 
Vi låter vi två personers händer bilda ett handhjärta tillsammans. Som ett tecken på att vi – 
tillsammans – bryr oss om. När en person är klar med sin distans lämnar den över till nästa 
person genom att göra ett handhjärta med den personen. 
 

Ge en gåva/ Registrera distans 
Distansen registreras automatiskt när du swishar och anger ”jordenrunt”, eller använder 
QR-koden på www.varldensbarn.se/jordenrunt. 
Swisha 10 kr per km, till 90 1950 6 och ange ”jordenrunt” i meddelanderaden. 
När du swishar en gåva och anger ”jordenrunt”, så registreras beloppet som din distans. Vi 
räknar 1 öre per meter som blir 10 kr per kilometer. 
 
 

http://www.varldensbarn.se/jordenrunt
http://www.varldensbarn.se/jordenrunt


Det går också bra att använda vår QR-snurra på www.varldensbarn.se/jordenrunt för att 
delta. Då läggs gåvan till insamlingsresultatet för den kommun man angivit. 
 
På www.varldensbarn.se/jordenrunt finns ett enkelt formulär att fylla i antal meter för 
skolor, föreningar eller andra event där man gemensamt samlat en distans. 
 

Evenemang 
Om ni är fler som gör något – skapa ett Evenemang på www.varldensbarn.se/evenemang 
och välj Jorden Runt som aktivitet. 
Då får ni en egen QR-kod för Swish och allt som swishas via den går in i vår distansräknare. 

Diplom 
Beställ diplom för utdelning till eventdeltagare. 
https://start.varldensbarn.se/materialbestallning-2/ 
 

Bilder 
På www.varldensbarn.se/jordenrunt finns bildmaterial som alla kan använda för att skapa 
inlägg eller content. 
 

Logotyp 
Använd logotypen som markör för igenkänning när ni skapar content. 
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