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Hvordan lærer man at smalltalke og være aktivt lyttende på den rigtige måde? Hvordan skifter man emne i en
samtale og hvilke gode strategier er der, hvis samtalen pludselig går i stå? Hvordan er talemåder med til at

farve sproget og hvornår har synspunkter og argumenter fået et passende udtryk? 

PingPong er en grundbog i samtale og den bedste samtalekompetence opnår man bedst, når undervisningen
foregår på samtalesprogets egne præmisser - og ikke på skriftsprogets.  

PingPong er bygget op omkring syv lektioner, hver med sit sproglige fokus. I alle lektioner arbejdes der
eksplicit med at opbygge et solidt og brugbart ordforråd inden for relevante samfundsrelaterede emner. Alle
samtaler i materialet er autentiske og udskrevet. De forskellige øvelsestyper gentages i hver lektion og består
af skiftende individuelle- par- og gruppeøvelser. De autentiske samtaler kan frit høres, læses og downloades

på bogens hjemmeside.
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