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REASONS OF DIFFERENCE BETWEEN BRITISH AND 

AMERICAN ENGLISH 
English language, West-Germanic language of the Indo-European 

language family, originated in England and is widely spoken on six 
continents now. It is primary language of many countries all around the 
world starting from the UK and USA, including India, some countries in 
Africa, and various small island nations in the Caribbean Sea and the 
Pacific Ocean.  

Great area of English language spreading in the world causes 
formation of different dialects and forms of English.  One of the highly 
discussed is difference between British and American English. 

The English language was first introduced to the Americas by British 
colonization, beginning in 1607 in Virginia.  That was a successful 
settlement, and by 1640 about 25,000 immigrants had come to the area 
[1].  

It is known that in the United Kingdom, dialects, word use and accents 
vary not only between England, Northern Ireland, Scotland and Wales, 
but also within them, and flow of immigrants from different parts of the 
UK into one place in America causes mixing and formation of new 
English dialect. 

Contact with indigenous communities had great impact on the 
diversification, dialect contact and levelling. Native American languages 
became a rich source of words and expressions that were needed by the 
early colonists; to describe the new sights, tastes and experiences of their 
adopted homeland. 

Another factor that causes differentiation was mixing of immigrants 
from many countries. Dutch, French, Spanish, and non-European settlers 
comrised new society and their diverse communities, cultures and dialects 
had great influence on the American English. 

Over the past 400 years the form of the language used in the 
Americas—especially in the United States—and that used in the United 
Kingdom have diverged in a few minor ways, leading to the versions now 
occasionally referred to as American English and British English. 
Differences between the two include pronunciation, grammar, vocabulary 
(lexis), spelling, punctuation, idioms, and formatting of dates and 
numbers. 
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