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BESKRIVNING

Denna antologi var den första i sitt slag på svenska när den kom ut i sin första upplaga 2002. Den fyllde då
ett efterfrågat behov av en grundbok inom området. Sedan dess har flera böcker med olika fokus getts ut,
men Socialgerontologi har behållit sin position som ett standardverk. När antologin nu finns i en ny
upplaga är den i stort sett sig lik, men givetvis med uppdaterad information.Socialgerontologi handlar om
de äldres situation i samhället och hur individuella egenskaper och social miljö tillsammans påverkar den
förändringsprocess som åldrandet utgör. Det betyder att social gerontologi är en tvärvetenskap som har en
bred kontaktyta mot många ämnesområden: sociologi, psykologi, vårdvetenskap, social omsorg, historia,
antropologi, etnologi, ekonomi m.m.Socialgerontologi riktar sig främst till högskolestuderande inom
samhälls- och beteendevetenskap, socialt arbete, social omsorg och vård, liksom till yrkesverksamma
inom fältet, men kan säkert vara värdefull även för den intresserade allmänheten.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Socialgerontologi | Äldrecentrum

Studentlitteratur, 2002. Hft, 377 sid. Denna antologi i socialgerontologi är den första i sitt slag på
svenska. Socialgerontologi är en tvärvetenskap som har en ...

Socialgerontologi | Karolinska Institutet

Denna antologi var den första i sitt slag på svenska när den kom ut i sin första upplaga 2002. Den fyllde då
ett efterfrågat behov av en grundbok inom området.

Studera Socialgerontologi | Högskola / universitet | AllaStudier.se

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon
av Henry Egidius. Lexikonet rymmer 18 000 sökbara termer ...
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