
Årsplan Biologiolympiaden 2021/2022 

 
Viktig informasjon:  
For å delta i Biologiolympiaden må en kontaktperson fra skolen meldes inn til komiteen. Dette gjøres ved 

å sende navn på skole og kontaktperson til  s.a.bjornestad@ibv.uio.no. Biologiolympiadens oppgaver 

sendes bare ut elektronisk til de skolene som står på vår kontaktliste. Se vår hjemmeside 

www.mn.uio.no/ibv/om/biologi-ol/ for mer informasjon om Biologiolympiaden.  

 
1. runde:  
En fritt valgt dag i løpet av ukene 40-42 (04. oktober - 22. oktober 2021)  

Tid: 45 minutter.  

Oppgavene skal kunne besvares på bakgrunn av Biologi 1. Prøven avholdes digitalt med lærer tilstede. En 

lenke med prøven vil sendes ut til alle kontaktpersonene og elevene vil fullføre prøven digitalt i 

klasserommet. Besvarelsene rettes automatisk, og resultatet sendes ut til alle kontaktpersonene på skolene 

etter 22. oktober. 1. runde består kun av flervalgsoppgaver. De 70-100 beste, avhengig av antall deltagere, 

kommer videre til runde 2. 

 

2. runde:  

Torsdag 27. januar 2022.  

Tid: 90 minutter.  

Oppgavene skal kunne besvares på bakgrunn av hele pensum i Biologi1 og Biologi2. Prøvene avholdes 

digitalt med lærer tilstede. En lenke med prøven vil sendes ut til alle kontaktpersonene og elevene vil 

fullfører prøven digitalt i klasserommet. Besvarelsene rettes av Biologiolympiadekomiteen. Skoler som 

har store problemer med å avholde prøven den dagen bes å ta kontakt med Synne Arstad Bjørnestad og få 

avtalt en annen dato i forkant.  

 

Norsk finaleuke 
Uke 13 (28. mars – 01. april 2022)  

De 16 beste fra 2. runde inviteres til en uke med kurs ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. 

Oppholdet avsluttes med en siste uttakningsprøve (norsk finale) der de 4 deltakerne til den internasjonale 

finalen blir tatt ut.   

 

Treningsleir 

Uke 27 (05. - 08. juli 2022) 

De fire beste elevene fra den norske finalen inviteres tilbake for en ukes intensiv trening ved Institutt for 

biovitenskap, Universitetet i Oslo. I løpet av denne uken vil deltakerne bli lært opp i teori og praktiske 

oppgaver som vil være aktuelt for den internasjonale finalen.  

 

Internasjonal finale:  
10. – 18. juli 2022 i Yerevan. Armenia  

Avreise til Yerevan 9. juli.  

 

Kontaktperson:  
Synne Arstad Bjørnestad,  s.a.bjornestad@ibv.uio.no, Institutt for biovitenskap, UiO 
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