
                                                           

Heldagsseminar for lærere om ytringsfrihet, demokrati og tekstforming 

Dato: Torsdag 23. oktober 2014 

Sted: Oslo, Fritt ords lokaler i Uranienborgveien 2 (ved Litteraturhuset) 

Tid: 09:30- 15:30 

PROGRAM 

09:15 - 09:30 Kaffe 

09:30 - 10:30 Per Edgar Kokkvold:  Retten til å si det andre ikke liker å høre.                                        
Foredrag som avrundes med mulighet for spørsmål og diskusjon.  

10:30 - 10:45 Pause 

10:45 – 11:30 Ove Eide: Skriving – retorikk og danning. Om tekstforming i ulike sjangrar (essay, 
kronikk og visuelle forteljingar).                                                                                            
Foredrag og presentasjon av opplegg for gruppearbeid. 

11:30 – 12:15 Gruppearbeid. Grupper inndelt etter faglig tilhørighet.                                                
Gruppene utarbeider ideer og skisser til undervisningsopplegg om ytringsfrihet og 
demokrati knyttet til sine fag.  

12:15 – 13:00 Lunsj 

13:00 – 13:45 Presentasjon av noen undervisningsopplegg. Mulighet for spørsmål og 
tilbakemelding.  

13:45 – 14:00 Pause 

14:00 – 15:00 Marta Breen: Å prøve seg på essay.                                                                                            
Om å skrive essay med eksempler fra egne og andres tekster.  

15:00 – 15:30 Knut Olav Åmås: Verdien av uenighet. 

 

 

 

 



Om foredragsholderne 

Per Edgar Kokkvold  
Leder av Kringkastingsrådet og avisspaltist. Tidligere utenrikskommentator, 

utenriksredaktør og redaktør i Arbeiderbladet, Dagsavisen 1973-1996. Medlem og av 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) 1988-1994, PFU-leder 1994-1996, og generalsekretær i 

Norsk Presseforbund 1996-2013. 

 
 

 
 

Ove Eide 
Pedagogisk leiar ved Firda vidaregåande skule, norsklærar, sakprosaforfattar og 

lærebokforfattar. Fekk i 2014 LNU-prisen for sitt mangeårige engasjement og 

innsats for norskfaget i skulen. Medlem i gruppa som utvikla norsklæreplanen 

til Kunnskapsløftet i 2006. Var medlem i Forum for norskfaget og er leiar av 

Språkrådets fagråd for skole og offentlig forvaltning.  
 

 
 

 
 

 

Marta Breen 
Frilansforfatter og spaltist med fire sakprosabøker bak seg, senest debattboka 

”Født feminist. Hele Norge baker ikke” (Gyldendal, 2014). Hun er leder for 

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. 
 

 
 
 
 
 
Knut Olav Åmås 
Forfatter, filosof og redaktør. Mangeårig debatt- og kulturredaktør i 

Aftenposten. Tidligere også journalist i Bergens Tidende og Aftenposten. 

Redaktør i Universitetsforlaget og tidsskriftet Samtiden. Har skrevet flere 

sakprosabøker og vært statssekretær i Kulturdepartementet. Direktør i stiftelsen 

Fritt ord 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 


