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Focus on English 7
Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7–9. Grund-
tanken är att goda engelskkunskaper är ett av elevernas vikti-
gaste redskap för det livslånga lärandet. Fokus vilar på strate-
gier, på egenproduktion och på att lära genom att göra, allt för 
att göra eleverna redo att delta i kommunikationssamhället.

PROVLEKTION: The Present Continuous
Provlektion: Focus on English

Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Workbook. Övningarna är 
kopplade till grammatikfilmen The Present Simple and the Present Continuous. 
Lektionen består av:

1. Filmen The Present Simple and the Present Continuous
2. Focus on English Workbook sidorna 140–143
3. Facit

Syftet med provlektionen:

Efter att ha tittat på filmen The Present Simple and the Present Continuous har 
eleverna fått en noggrann genomgång av skillnaden mellan enkelt och pågående 
presens. Övningarna stämmer av att eleverna har förstått genomgången och hjäl-
per dem att befästa sina kunskaper.

https://www.liber.se/focusonenglishflip
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Så här arbetar du med provlektionen

1.  Läs igenom workbooksidorna så att du vet vilka övningar som ingår. Bestäm i 
förväg om du vill låta eleverna arbeta självständigt med samtliga uppgifter, om 
uppgifterna ska användas som en hemuppgift i samband med att de själva ser 
filmen eller som en uppföljning efter att ha sett filmen.

2. Skriv ut eller kopiera upp workbookssidorna och dela ut dem till dina elever.
3. Följ upp genom att rätta antingen gemensamt eller enskilt utifrån facit.

Tips för fortsatt arbete

Övning C är en muntlig uppgift. Om du väljer att låta eleverna jobba med 
materialet som hemuppgifter så kan du spara den här och genomföra den 
som en uppföljning i klassrummet.

Du kan också bygga vidare genom att låta eleverna spela upp sina korta 
meningar för varandra som charader. What am I doing? You are …

Är du nyfiken på Focus on English? Teckna ett utvärderingsabonnemang och 
få gratis tillgång till onlineboken (textboken) inklusive elevljudet i två veckor. 
Det gör du enkelt här: 

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Engelska/
Grundlaromedel/Focus-on-English/

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Engelska/Grundlaromedel/Focus-on-English/
https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Engelska/Grundlaromedel/Focus-on-English/
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Grammar

Pågående presens (the present continuous)

Pågående presens bildas av am/are/is + ing-form. Det används när man vill tala om att

något händer just nu. På svenska säger vi ofta håller på att: 

Jag, du, han, hon osv. spelar (”håller på att spela”)

Kate is reading a book right now. Kate håller på att läsa/läser en bok just nu.

I am

You are We are

He is playing You are playing

She is They are

It is

OBS! Sammandragna former används nästan alltid i talspråk. Se sid. 156.

I’m playing she´s playing
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Grammar

A. Think about it

 1. Varför tror du att man använder pågående form i de här meningarna?

 What is Ann doing? – She is washing her hair. 

 2. Varför tror du att man använder enkelt (vanligt) presens i de här meningarna?

I get up at 7 every morning. I take the bus to school. I never walk.

B. Complete

Välj rätt form. Stryk under de ord i meningen som hjälper dig att välja rätt form.

 (I take – I’m taking)

 1. ________________________________________ the dog for a walk every evening.

 2. ________________________________________ the dog for a walk right now, actually.

 3. ________________________________________ the bus to school every morning.

 (It rains – It’s raining)

 4. ___________________________________________________ a lot here in the autumn.

 5. Look! _______________________________________________________________ again!

 6. Take an umbrella! _____________________________________________________ .

 (listens – is listening)

 7. Tom ________________________________________________ to that terrible music again!

 8. He always ___________________________ to music when his parents are not at home.

 (listen – are listening)

 9. We ________________________________________ to music a lot!

 10.  What are you doing? We _________________________________________ to my new CD.
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Grammar

 (watches - is watching)

 11.  My little brother always _____________________________________ TV in the afternoon.

 12.  What is he doing now? He ______________________________________ a film right now.

 (sing - am singing)

 13.   What are you doing? I ___________________________________ in the shower. Beautiful, 
isn’t it?

 14.  Actually, I always ________________________________ when I take a shower, don’t you?

 15.  No, I never _________________________________________  in the shower.

C. Work with a friend

Turas om att berätta för varandra vad de olika personerna/figurerna i bilden har för sig.

fly a kite

ride a bike

take the dog for a walk
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Grammar

D. Översätt

Tänk efter om du ska använda enkelt presens eller pågående presens när du översätter. 

Alla verbformer är understrukna.

Hej Karev,

Jag skriver det här mejlet i LA. Jag är här med min familj. 

Jag älskar det här stället.

Det är lördag morgon och jag sitter i ett internetcafé med min mamma. 

Hon dricker kaffe och jag äter glass. Det är skönt att ha semester. Hemma gör jag alltid mina 

läxor på lördagar. Vi går och handlar varje dag. Det finns så många affärer. Kolla fotot. 

Vi bor där.

Hoppas du mår bra.

Lizzie
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10. What are you doing? We ‘re listening to 
my new CD.

11. My little brother always watches TV in 
the afternoon.

12. What is he doing now? He is watching a 
film right now.

13. What are you doing? I am singing in the 
shower.

14. Actually, I always sing when I take a 
shower, don’t you?

15. No, I never sing in the shower.

s. 142

C. Work with a friend
The boy is flying/The boy’s flying a kite.
The girl is playing/The girl’s playing football.
The other girl is holding/The girl’s holding a 
microphone. She is singing.
The boy is riding/The boy’s riding a bike. He’s 
performing a stunt.
The man is taking/The man’s taking his dog 
for a walk.

s. 143

D. Translate
Hi Karev,
I’m writing this mail in LA. I’m here with my 
family. I love this place.

It’s Saturday morning and I’m sitting 
in an Internet café with my mum. She’s drink-
ing/having coffee and I’m eating/having an 
ice cream. It’s nice to have a holiday/be on 
vacation. At home I always do my homework 
on Saturdays. We go shopping every day. 
There are so many shops. Look at/Check the 
photo. We are staying there.

Hope you’re feeling well/good. (Hope you’re 
fine.)
Lizzie

PÅGÅENDE PRESENS

s. 141

A. Think about it
1. What is Ann doing? – She is washing her 

hair. 
Här använder man pågående form just 
därför att personen håller på med det 
hon gör just nu.

2. I get up at 7 every morning. I take the 
bus to school. I never walk.
Här använder man enkelt presens därför 
att man gör det varje dag. Det handlar 
alltså om en upprepad handling.

B. Complete
1. I take the dog for a walk every morning.
2. I’m taking the dog for a walk right now, 

actually.
3. I take the bus to school every morning.
4. It rains a lot here in the autumn.
5. Look! It’s raining again!
6. Take an umbrella! It’s raining.
7. Tom is listening to that terrible music 

again!
8. He always listens to music when his 

parents are not at home.
9. We listen to music a lot!




