Present Simple
FORM – Med ”be”
Subjekt + Verb
Positiv:
Sue is thirsty.
Negativ:
Sue is not thirsty.
Fråga:
Is Sue thirsty?

Sue är törstig.
Sue är inte törstig.
Är Sue törstig?

FORM – Med ”andra Verb”
Subjekt + Verb ( + s )
Positiv:
I play.
Negativ:
I do not (don’t) play.
Fråga:
Do I play?

Jag spelar
Jag spelar inte
Är Sue törstig?

Positiv:
Negativ:
Fråga:

Sue plays
Sue does not (doesn’t) play.
Does Sue play?

Sue spelar
Sue spelar inte.
Är Sue törstig?

• Man använder “do” eller “does” för att skapa och svara på frågor.

OBS! När du använder “do” i 3:e pers så ska inget ”–s” läggas till (se exempel Form – Med andra Verb)
Några Verb blir oregelbundna i Present Simple – ”have” → ”has”, ”do” → “does”, “go” → “goes”.
•

Du kan också skapa ”Wh-frågor” .

I go to School
Jag går till skolan
|
I do not like fish.
Jag tycker inte om fisk. |
Why do you like fish? Varför tycker du om fisk? |

I work as a carpenter.
I am married to Sue.
She plays tennis every
Thursday.

NÄR
1. När något generellt sett är sant.
The sun rises in the east.
Solen går upp i öster.

2.

She goes to School
She does like fish
Who likes fish?

Hon går till skolan
Hon tycker om fisk
Vem tycker om fisk?

I will not go
home until I win!

People need food.
Människor behöver mat.

För situationer som är mer eller mindre permanenta (Present Continuous för tillfälliga situationer)
She works in a bank.
I don't like mushrooms.
Hon arbetar i en bank.
Jag tycker inte om svamp.

3. Vanor, Regelbundna händelser. (Present Continuous för nya, temporära eller irriterande vanor)
I play tennis every Tuesday.
I don't travel very often.
Jag spelar tennis varje tisdag.
Jag reser inte så ofta.

4. Pratar om vad som händer I böcker, filmer, pjäser.
The hero dies at the end of the film.
In this book, an army invades Britain.
Hjälten dör I slutet av filmen.
I den här boken invaderar en armé Storbritannien.

5. Del av mening där handlingar/tillstånd som kan ha hänt, eller inte, i framtiden under vissa villkor.
(if + Present Simple, ... Present Simple)
(if + Present Simple, ... will + Verb)
If you heat water to 100⁰, it boils.
If it rains tomorrow, we will (we'll) go to the cinema.
Om du värmer vattnet till 100⁰, kokar det.
Om det regnar imorgon kommer vi att gå på bio.

6. När vi pratar om framtiden: När du pratar om scheman eller bestämda planer.
(Schemalagt via jobb/organisation, inte av dig själv osv.)

School begins at nine tomorrow.
Skolan börjar klockan nio imorgon.

Our train leaves at eleven.
Vårt tåg åker klockan elva.

7. När vi pratar om framtiden efter ord som “when, until, after, before” och “as soon as”.
I will not go out until it stops raining.
I will give you the book before you go.
Jag går inte ut förrän det slutar regna
Jag kommer att ge dig boken innan du går.

8. För tidsuttryck som “when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc.” som inte
kan användas i pågående form. (Se lista längre bak I häftet)
This soup tastes great.
I promise I will help you.
Den här soppan smakar jättebra.
Jag lovar att hjälpa dig.

