Present Perfect
FORM
Subjekt + have / has + Verb (3:e)
Positiv:
Negativ:
Fråga:

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

De festar
De festar inte
Festar de?

NÄR
Vi använder denna form för Ogenomförda eller Genomförda händelser.
A: Ogenomförda Händelser
När vi vill prata om ogenomförda händelser som började i dåtid och fortsatte till nutid. Vi brukar använda
“since” och “for” för att säga hur länge en händelse har pågått,
(Ofta används ”Stative Verbs” - Se lista längre bak I häftet)

Since - För fasta tider i dåtid “2004, April 23rd, last year, two hours ago etc.”. Den fasta tidspunkten kan
vara en annan händelse som antytts i “Past Simple”.
I have known Karen since 1994.
Jag har känt Karen sedan 1994.
For

I have liked chocolate since I was a child.
Jag har tyckt om choklad sedan jag var barn.

- För tidsperioder (2 hours, three years, six months etc.):

I have known Julie for ten years.
Jag har känt Julie I tio år.

I have been hungry for hours.
Jag har varit hungrig i timmar.

B: Genomförda Händelser
1. Livserfarenhet, Vi säger inte när erfarenheten hände, bara någon gång i dåtid.
I have been to Tokyo.
Jag har varit I Tokyo.

She has lived in Germany.
Hon har bott iTyskland.

2. En avslutad händelse med fokus på ett resultat i nutid.
I have lost my keys.
Jag har tappet mina nyklar.

They have missed the bus.
De har missat bussen.

(Jag kommer inte in i huset)

(De kommer att bli försenade)

3. Ett tidsord för en tid som inte avslutats (“this month, this week, today, in the last year”)
I haven't seen her this month.
Jag har inte sett henne den här månaden.

This week they've been shopping four times.
Denna vecka har de shoppat fyra gånger.

OBS! Vi kan inte använda ett tidsord som redan har varit: ”I have seen him yesterday”.

“Been” och “Gone”
Både ”been” och ”gone” används (Verbets 3:e form) för ”go”, men i lite olika situationer.
Been

- När den person vi pratar om har besökt en plats och kommit tillbaka. (ofta livserfarenhet).

I have been to Paris.
Jag har varit I Paris.

She has been to school today.
Hon har varit i skolan idag.

(Under mitt liv men nu är jag I London där jag bor)

(Men nu är hon tillbaka och är hemma)

Gone

- När personen är på platsen nu. (ofta när vi pratar om en händelse med resultat i nutid)

Where's John? –He has gone to the shops.
Vart är John? Han har gått till affären.

Julia has gone to Mexico.
Julia har åkt till Mexico.

(He is at the shops now).

(She is in Mexico now).

