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Projekt badawczy 
„Mobilne życia, niemobilne przestrzenie. 
Migracje kobiet między Norwegią a Polską”
Wspieranie jakości kształcenia studentów

Polacy w Norwegii

Polacy stanowią liczną (ponad 100 000 osób) grupę miesz-
kańców w 5-milionowej Norwegii i są największą grupą cudzo-
ziemców w tym kraju. Niemal 17% norweskiego społeczeń-
stwa to imigranci i dzieci urodzone z rodziców imigrantów 
(ponad 880 000). Spośród nich ponad 100 000 osób to Polacy 
i polskie dzieci urodzone już w Norwegii.

Podczas badań staraliśmy się zrozumieć doświadczenia 
migracyjne polskich kobiet i ich rodzin w Norwegii. 
Interesowały nas zwłaszcza:

• Kobiece i męskie ścieżki migracyjne - W jaki sposób płeć kulturowa wpływa na ścieżki i rodzaje 
migracji. Co przyciąga Polki do Norwegii? Jak gender wpływa na decyzje i strategie migracyjne? 

• Edukacja. Jakie wykształcenie mają polskie migrantki w Norwegii? Czy się dokształcają? Jaka 
jest sytuacja szkolna ich dzieci? Jak nauka w norweskich szkołach wpływa na ewentualne decyzje 
o powrocie do Polski?

• Ścieżki zawodowe. Jakie trudności i wyzwania napotykają kobiety na norweskim rynku pracy? 
Jakie są konsekwencje pracy poniżej kwalifi kacji? Jakie są możliwości awansu społeczno-ekono-
micznego i jak to wpływa na ich życie?

• Dzieci i rodziny. Jak sytuacja rodzinna wpływa na decyzje o migracji? Czy posiadanie dzieci wpływa 
na decyzje o migracji na stałe, dalszej migracji lub powrocie?

• Społeczności pochodzenia/wysyłające. Jak migracja wpływa na członków rodziny pozostających 
w kraju? Jakie wyzwania napotykają migrantki powrotne w reintegracji w Polsce?
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Metodologia badań

Przeprowadziliśmy badania ilościowe (ankieta online) 
i jakościowe (porównawcze) w Norwegii i w Polsce. 
Przyjęliśmy perspektywę etnografi i wielostanowi-
skowej, która polega na podążaniu za problemem 
badawczym do licznych miejsc w przestrzeniach 
horyzontalnych. Docieraliśmy do rodzin migrantek, 
z ich bliskimi rozmawialiśmy w Polsce i Norwegii. 

Najwięcej rozmów odbyło się w Oslo, Bergen, Kristian-
sund, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Łomży. 

Stosowaliśmy metodę wywiadu częściowo ustruktu-
ryzowanego, wywiadu z ekspertami oraz obserwacji 
uczestniczącej. Do części respondentek udało nam 
się wrócić po roku badań, dzięki czemu uzyskaliśmy 
pogłębiony obraz ich sytuacji. 

Wybrane wnioski z badań:
1. Polskie rodziny mają bardzo zróżnicowane stra-
tegie transnarodowe. Mieszkają w Polsce i Norwegii 
a w zależności od kontekstu i indywidualnej sytuacji 
wybierają najbardziej optymalne w danym momencie 
miejsce do życia.

• wielopokoleniowe rodziny mieszkają w Norwegii 
lecz w Polsce utrzymują domy i spędzają tam dużą 
część czasu wolnego od pracy;

• mężczyźni pracują w Norwegii a rodziny ich 
tylko odwiedzają;

• rodziny żyją w obu krajach 
– dzieci i rodzice przemiesz-
czają się na krótsze i dłuższe 
okresy czas;

• rodziny wracają do Polski 
ale wykorzystują uzyskane 
w Norwegii kompetencje 
i kontakty opierając o nie 
swoją pracę zawodową.

2. Wiele osób, które decydują się na wyjazd do 
Norwegii świadomie podejmuje wysiłek i przygo-
towuje się do migracji.
• migranci odczuwają związek pomiędzy znajomo-
ścią języka norweskiego a możliwością dobrego 
funkcjonowania w kraju migracji;

• niektórzy dorośli migranci i osoby planujące 
migracje korzystają ze studiów i kursów dokształ-
cających jeszcze w Polsce, podczas pobytu 
w Norwegii lub zdalnie.

3. Rodzina i dzieci nabiera coraz większego 
znaczenia w decyzjach migracyjnych.

• decyzja przyjazdu do Norwegii lub powrotu 
do Polski często jest uwarunkowana wiekiem 
dziecka. Najczęściej decydują się na prze-
mieszczenie rodzice, których dzieci jeszcze nie 
rozpoczęły szkoły, lub po zakończeniu jakiegoś 
etapu szkolnego;

• edukacja przedszkolna i szkolna różni się w obu 
krajach – osobom akceptującym te różnice łatwiej 
jest się dostosować, tym którzy wybierają polski 
model, trudniej zaakceptować norweskie metody 
edukacyjne i wychowawcze;

• najbardziej kontrower-
syjne jest spędzanie co 
najmniej kilku godzin na 
zewnątrz budynków nieza-
leżnie od pogody, brak 
ciepłych posiłków w przed-
szkolach i podejście do tego 
kiedy dziecko jest chore. 

 

Wspieranie jakości kształcenia studentów 
na różnych stopniach studiów

Badania w Norwegii wśród kobiet
W badaniach wśród polskich migrantek w Norwegii 
uczestniczą dwie doktorantki Aleksandra Turowska 
i Agata Kochaniewicz, które prowadziły wywiady 
w Bergen i Kristiansund. Uczestniczyły w spotka-
niach warsztatowych zespołu i włączyły się w pracę 
nad analizą zebranego materiału i przygotowa-
niem planowanych publikacji. Doświadczenia te 
mogą wykorzystać w trakcie swojej przyszłej pracy 
badawczej i dydaktycznej.

Lokalne studium migracji
Wiosną 2017 roku, zrealizowaliśmy zajęcia (konwer-
satorium i warsztaty terenowe) dla studentów Insty-
tutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM pt.: 
Lokalne studium migracji w małej miejscowości 
w woj. zachodniopomorskim. 

Badania miały na celu pozyskanie historii mobil-
ności mieszkańców miejscowości i poszukiwanie 
ich ścieżek migracyjnych oraz zbadanie wpływu 
migracji na społeczność lokalną na Pomorzu. 
Podczas pobytu przeprowadziliśmy spotkania 
i wywiady z rodzinami na temat wyjazdów ich 
bliskich, zmian w rodzinach, planów migracyj-
nych, oraz z przedstawicielami instytucji (szkoła, 
urząd, ośrodek zdrowia) na temat konsekwencji 
mobilności. 

Studenci mieli możliwość szlifowania warsztatu 
badacza, a jednocześnie usłyszenia historii migra-
cyjnych widzianych z perspektywy rodzin w Polsce, 
których bliscy pracują za granicą.

Więcej o naszych badaniach:
https://mobilelivesblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/mobilelivesimmobilerealms/

 

https://www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2016-03-03 

 Zespół prowadzący badania terenowe. Fot. K. Dziubata 

Tak w szpitalu norweskim wita się nowo-
rodki i gratuluje rodzicom narodzin dziecka. 
Fot. I. Main

Do przedszkola, każde dziecko zabiera ze sobą matpakę (pudełko na kanapki) 
oraz vanfl askę (bidon na wodę). Fot. I. Czerniejewska
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