
 
 

 

PRESSMEDDELANDE          18 juni 2013 

 
EF STARTAR FORSKNINGSPROJEKT MED HARVARD  
GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION 
 
Att svenskar är bäst i världen på engelska skrev tidningar jorden runt om i vintras, 
när språkföretaget EF hade språktestat 1,7 miljoner människor och släppte en 
jämförande studie. Men varför lär man sig engelska snabbare och bättre i vissa 
länder än i andra?  
 

Varför lär sig en svensk eller en kines på ett helt annat sätt än en engelsman? Kan vi skapa bättre 
undervisning genom ökad förståelse för vad som påverkar nivån i engelska? Språkföretaget EF 
Education First, som grundades i Lund, och Harvard Graduate School of Education (HGSE) ska nu 
tillsammans försöka svara på dessa frågor genom ett forskningssamarbete. 
 

Samarbetet börjar med fokus på hur studenter uppnår skrivfärdigheter i engelska. Docent Paola 
Uccelli och hennes doktorander från HGSE:s Språk- & Litteraturprogram ska undersöka skriven 
engelska från ryska, kinesiska och engelskspråkiga personer som har studerat med EF. Genom att 
jämföra deras arbeten ska man försöka förstå vilka metoder i undervisningen som fungerar bäst.   
 

Forskningsprojektet innebär en möjlighet för Harvards forskare att få tillgång till unika mängder 
data där man hoppas avslöja nya sätt att göra engelska språket mer lättillgängligt i olika delar av 
världen. 
 

“Vi vill fortsätta utmana gränserna för innovation inom språkundervisning,” säger Philip Hult, 
som är co-chairman på EF. ”Vår gemensamma forskning med Harvard Graduate School of 
Education är spännande för den kan belysa hur man kan använda testdata för att hjälpa 
studenter lära sig mer effektivt.” 
 

Forskarna från EF and HGSE planerar fler studier i framtiden, bland annat betydelsen av att 
lokalanpassa undervisningsmetoderna för att effektivisera den muntliga kommunikationen och 
hur nya inlärningsmetoder kan förbättra traditionella läroboksstudier.  
 

“Detta forskningssamarbete med EF har potential att visa oss hur vi ska arbeta med 
pedagogiken för att hjälpa ungdomar i olika länder studera mer effektivt och bli bättre på att 
skriva på engelska”, säger docent Paola Uccelli på Harvard Graduate School of Education. 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Mats Ulenius, Sverigechef EF Education First 
E-post: mats.ulenius@ef.com / Tel: 08-587 930 99 / Mobil: 070-779 30 99 
 
Om EF Education First 

EF Education First (EF) grundades i Lund 1965 med visionen att överbrygga språkliga, kulturella 
och geografiska barriärer mellan människor. Idag har EF över 450 skolor och kontor i 52 länder 
och är specialiserade inom språkkurser, akademiska utbildningar och internationella 
utbytesprogram. EF har idag sitt huvudkontor i Luzern, Schweiz, och regionala huvudkontor i 
Stockholm, London, Zürich, Boston, Shanghai och Hong Kong.  
Besök EF:s svenska hemsida på www.ef.se  
 


