Present Continuous (Progressive)
FORM
Subjekt + am / are / is + Verb-ing
Positiv:
Negativ:
Fråga:

They are partying.
They are not partying.
Are they partying?

NÄR
1. Det som händer JUST NU – när du pratar.
I'm working at the moment.
Jag arbetar för tillfället.

De festar
De festar inte
Festar de?

You are studying the Present Continuous.
Du studerar “Present Continuous”

2. Tillfälliga händelser, när vi inte tror händelsen kommer pågå under en lägre tid.
I'm living in London for a few months.
I'm reading a really great book.
Jag bor i London under några månader.
Jag läser en väldigt bra bok.
(Jämför med “Present Simple” som används för permanenta händelser som kommer att pågå under en längre tid.)

3. Vanor men, de måste vara tillfälliga eller nya vanor.
He is (He’s) eating a lot these days.
They are (they’re) working late every night.
Han äter mycket numera.
De arbetar sent varje kväll.
(För normala vanor som pågår under en längre tid används “Present Simple”)

4. Irriterande vanor. När vi vill visa på att något händer för ofta och vi gillar det inte! Ofta används
Adverb som “always, forever” eller “constantly”.
She is always coming to class late.
He is constantly interrupting me.
Hon kommer alltid sent till lektionen.
Han avbryter mig hela tiden.

5. Bestämda framtida planer (med ett framtida tidsuttryck). Vi har redan en plan och är ganska säkra
på att planen kommer att ske i framtiden.
I'm meeting my father tomorrow.
I'm leaving at three o’clock.
Jag ska träffa min pappa imorgon.
Jag går klockan tre.

6. Händelser som förändras sakta/under en längre tid.
I'm getting better at playing the piano.
The weather is improving.
Jag börjar bli bättre på att spela piano.
Vädret är på väg att bli bättre.

He is always sleeping during class!

