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Viden om normal aldring og ældre mennesker, gerontologi, er vigtig for forståelse af ældre mennesker som
sundhedsprofessionelle møder i deres arbejdsliv; det gælder både viden om ældre på samfundsniveau og på
individniveau. Udgangspunktet for denne bog er, at det er normalt at ældes, at skrøbelighed som følge af
alder er normal, og at det er normalt at blive ældre i den vestlige del af verden. Bogen ønsker at give både

studerende, undervisere og sundhedsprofessionelle indblik i og forståelse af aldring, ældre og livet som ældre
ud fra en række udvalgte perspektiver og primært inden for en skandinavisk kontekst.

Denne antologi kan som helhed ses som et kalejdoskopisk blik på aldring, ældre og livet som ældre, som
søger at indkredse gerontologi bredt, hvor de enkelte kapitler går i dybden i de konkrete foci.

Kapitlerne er alle skrevet af forfattere, som har specialiseret sig og/eller forsker i aldring, ældre og livet som
ældre fraforskellige videnskabelige og professionelle positioner i håb at gribe et mangfoldigt blik og
forståelse af ældre mennesker. Bogen henvender sig primært til studerende og undervisere inden for
professionsbacheloruddannelser på de sundhedsfaglige og social(pædagogiske) områder samt til
sundhedsprofessionelle, som arbejder med ældre mennesker. Bogen henvender sig ligeledes ti
diplomstudierne inden for de sundhedsfaglige og social(pædagogiske) områder, og master-

/kandidatstuderende med specifik interesse inden for ældreområde.
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