Future Simple
Det finns två former av Future Simple som kan vara utbytbara men kan också få helt olika betydelser.
En jämförelse av av ”will” och ”be going to” finns på nästa sida. Will är vanligare och är den form som i
huvudsak används i ex. tidningar och skriftlig text.

FORM
will + Verb
Påstående:
Fråga:
Negativ:

You will help him later.
Will you help him later?
You will not help him later.

Du kommer hjälpa honom senare.
Kommer du hjälpa honom senare.?
Du kommer inte hjälpa honom senare.

Will you
marry me?

FORM
am / is / are + going to + Verb
Påstående:
Fråga:
Negativ:

You are going to meet Jane tonight.
Are you going to meet Jane tonight.
You are not going to meet Jane tonight.

1.
2.
3.
4.

Du kommer träffa Jane ikväll.
Kommer du träffa Jane ikväll.
Du kommer inte träffa Jane ikväll.

This year I am going to:
Lose weight.
Join a gym.
Get better grades.
Concentrate in class

“Shall” = Skall
Används I huvudsak som “Shall I ?” (ska jag?) och “Shall we?” (ska vi?). Används när du vill ha någons
åsikt, speciellt för erbjudanden och förslag:
Shall I open the window?
Where shall we go tonight?

Ska jag öppna fönstret? (Erbjudande)
Vart ska vi gå ikväll? (Åsikt?)

Future – “will” vs. “be going to”
Will + Verb (grundform)

Be going to + Verb (grundform)

Ett beslut som tas I stunden man pratar:

Ett beslut man tagit innan man pratar:

Julie: There is no milk.
John: Really? In that case, I'll go and get some.

Julie: There is no milk.
John: I know. I'm going to go and get some when
this TV programme finishes.
Förutsägelse baserad på något vi kan se/höra NU:

En förutsägelse som bigger på åsikt:
I think the Conservatives will win the next election.
Jag tror att de konservativa kommer att vinna
nästa val.

The Conservatives are going to win the election.
They already have most of the votes.
De konservativa kommer att vinna valet. De har
redan de flesta av rösterna.

Framtida faktum:
The sun will rise tomorrow.
Solen går upp imorgon.
För löften, begäran, erbjudanden och avslag:
I will help you tomorrow, if you like.
Jag hjälper dig imorgon om du vill.

Vanliga misstag:
(Telefonen ringer)

Julie: I will (I’ll) get it!

Julie: Jag tar det!

(Hade hon sagt “I am going to get it ”så innebär det att Julie i förväg visste att telefonen skulle ringa).

I'm going to go on holiday next week.

Jag ska åka på semester nästa vecka.

(Hade du sagt “I will go on holiday next week”: så innebär det att du bestämde att du skulle ha semester just DÅ när du sa
det. Det är möjligt att man är så spontan men oftast planerar man en semester i förväg).

Övrigt:
Vi använder ”Present Continuous” för definitiva planer i framtiden. Spelar ingen roll om vi använder ”be
going to” eller ”Present Continuous”. Betydelseskillnaden är obetydlig.
I am going to the cinema tonight.
Jag ska gå på bio ikväll

I am going to go to the cinema tonight.
Jag kommer att gå på bio ikväll.

Vi använder “Present Simple” i två fall.
1. För en planerad händelse (tidtabell) I framtiden ex. offentliga transporter, lektioner mm:
My train leaves at six tonight.
Mitt tåg går klockan sex ikväll.

His class starts at 9am tomorrow.
Hans lektion börjar klockan 9.00 imorgon.

2. Vi använder det efter vissa ord (”before, after, as soon as, until, when”), när meningen innebär en
handling i framtiden:
I will call you when I get home.
Jag ringer dig när jag kommer hem.

She is going to study after she finishes dinner.
Hon kommer att studera när hon har ätit middag.

