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Välkommen till masterprogrammet i gerontologi –  
Nordic Master's Degree Programme in Gerontology (NordMaG) 

 
Allmän information  
 
Välkommen till ditt masterprorgram! Vi hoppas att du ska tycka att utbildningen är intressant 
och att den motsvarar dina förväntningar. Vi ser fram emot att få träffa dig, framförallt via 
webben, och vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose dina önskemål och behov.  
 
Om du fått förhinder att starta programmet är vi tacksamma om du snarast meddelar 
antagningsenheten (antagning@ju.se), så att vi kan kalla någon annan till din studieplats. 
Endast de som bekräftar att de vill ha sin plats har en given plats i programmet. Vid ev. 
sjukdom som förhindrar deltagande i programstarten eller vid frågor vänligen kontakta 
programansvarig (undertecknad) via någon av kontaktvägarna nedan.  

På högskolans webbplats finns en studentsida, ju.se/student Där hittar du all den 
information du kan behöva som till exempel kursplan med information om litteratur. För 
dig som är ny student finns mer information på ju.se/nystudent. 

Jönköping University bedrivs i stiftelseform och omfattas därför inte av riksdagens beslut att 
avskaffa kårobligatoriet. Därför måste du som student vid Jönköping University vara medlem i 
Jönköpings studentkår och betala in kåravgift för att få dina högskolepoäng registrerade och 
för att få ut ditt kursbevis. Kåravgiftens storlek är beroende av hur mycket du läser, mer 
information finner du på: jonkopingsstudentkar.se  

Frågor i anslutning till betalning av kåravgift kan du ställa till Studentkåren, tfn 036-10 11 50, 
e-post: studentservice@karen.hj.se. Adress till kåren är Jönköpings Studentkår, Studenternas 
Hus, Gjuterigatan 3 C, 553 18 Jönköping. 

 
Programspecifik information 
 
Ett extra varmt välkommen till masterprogrammet i gerontologi (Nodic Master’s Degree 
Program in Gerontologi – NordMaG). Din kontaktperson för magisterprogrammet är Joy 
Torgé, kontaktuppgifter nedan.  

Programmet sker i samarbete med Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) 
i Gjøvik, Norge; Lunds universitet i Sverige och Islands universitet i Reykjavik, Island. 
Jönköping University, tillsammans med dessa universitet, bildar NordMaG-konsortiumet, 



 

som ger gemensamma kurser får våra respektive masterstudenter. Det innebär att du som 
NordMaG-student Jönköping University ska läsa vissa kurser hos dessa partneruniversitet. 
 
Masterprogrammet bedrivs mestadels på distans, även kurserna vid andra lärosäten, men 
campusveckor (”intensive weeks”) förekommer i tre kurser. Under dessa ”intensive 
weeks”, i Jönköping, Gjøvik och Reykjavik, deltar du i föreläsningar, seminarier, 
workshops och studiebesök på plats. Som student i NordMaG-programmet förväntas du 
delta i dessa. För resor och uppehälle utomlands i samband med intensive week får du en 
stipendium via NordPlus, som delvis eller helt täcker dina kostnader, beroende på resans 
kostnad. Mer information kommer när det blir aktuellt för dig att åka till campusveckorna. 
 
Din första kurs är helt på distans och förlagd vid Lunds Universitet. Den heter 
Flervetenskapliga perspektiv på åldrande och hälsa, 7,5 hp och är gemensamt för alla 
NordMaG-studenter. Information om kursen får du direkt från Lunds universitet i god tid 
före kursstart v 35, då du kommer att få inloggningsuppgifter till deras läroplatform. 

 
De flesta andra av dina kurser i programmet är förlagda vid Jönköping University, också 
på distans. För dessa används lärplattformen PingPong, som du når du via studentsidan 
ju.se/student. Inför varje kurs vid Jönköping University får du behörighet till 
kurshemsidan genom en från lärare angiven lösenordskod.  
 
I vissa kurser kan seminarier genomföras via videolänk. Programmet som används heter 
Zoom och du kan logga in här samt läsa guiden: http://ju.se/it-helpdesk/faq---
manualer/program/zoom.html. Du behöver eventuellt införskaffa de hjälpmedel som är 
nödvändiga, som hörlurar med mikrofon och kamera för din dator. Virtuellt mötesrum 
ansvarar alltid respektive lärare för att skapa. I början av terminen kommer 
programansvarigen (undertecknad) i kontakt med dig per e-post för upprop och att testa 
tekiken i Zoom tillsammans. 
 
I Bilaga 1 finns en översikt över de kurser som ingår i en masterexamen, både 
obligatoriska och valbara. Programmet är tänkt att läsas på halvfart över fyra år, men det 
går bra att läsa i snabbare takt om du skulle vilja det. Kontakta i så fall programansvarig, 
om du t.ex. vill tillgodoräkna kurser som du har gjort tidigare eller vill läsa programmet i 
snabbare takt.  

 
Som student vid Jönköping University har du tillgång till Högskolebibliotekets tjänster, 
som hjälp med informationssökning, tillgång till databaser och vetenskapliga tidskrifter, 
ämnesguide för gerontologi mm. Du använder din inloggning på Jönköping University för 
att få tillgång till Högskolebibliotekets tjänster. Bibliotekets webbplats: ju.se/bibl. 
 
Hör gärna av dig om du har några frågor! 

Med vänlig hälsning, 

Joy Torgé                                                           
universitetslektor, fil dr. 
Programansvarig, magister- och masterprogram i gerontologi 
joy.torge@ju.se, 036-10 13 18                              

http://ju.se/it-helpdesk/faq---manualer/program/zoom.html
http://ju.se/it-helpdesk/faq---manualer/program/zoom.html
mailto:joy.torge@ju.se


 

 
Bilaga 1 

* Kurser som ges av Institutet för gerontologi (IFG) 

+ Obligatoriska kurser inom NordMaG 
¤ Obligatorisk kurs som ges i annan avdelning i Hälsohögskolan 
LR – Institutet för gerontologi (IFG) har lärare i kursen 

Alla startar HT 

 

 

 

Magister (60 hp) 2 år 

halvfart, distans 

Master (120 hp) 4 år 

halvfart, distans 

 

I denna ordning ”Flexiblare” ordning 

År 1 

HT HT 

Gerontologi. Perspektiv, Teori och Metod* 

7,5 hp, distans 

v. 35-44, halvfart 

Multidisciplinary perspectives on  

aging and health (LUND)+ 

7,5 hp, distans 

v. 35-44, halvfart 
(GES VARJE ÅR PÅ HÖSTEN) 

Vetenskaplig teori och vetenskaplig metod 
(AFO) ¤ LR 

15 hp, distans 

v. 45-13, halvfart 

Vetenskaplig teori och vetenskaplig metod 
(AFO) ¤ LR 

15 hp, distans  

v. 45-13, halvfart 

VT VT 

Teamsamverkan i föränderlig organisation 
(ABS)¤ 

7,5 hp, distans 

v. 14-23, halvfart 

Beroende på NordMaG-år, någon av 
kurserna: 

Teamsamverkan i föränderlig organisation 
(ABS)¤ 

7,5 hp, distans  

v. 14-23, halvfart (GES ALLA ÅR, 
LÄMPLIG PÅ JÄMNA ÅR) 

ELLER 

Ageing in a Welfare State 

10 hp, distans med intensivvecka+ 

v. 14-23, halvfart (GÅR UDDA ÅR PÅ 
VÅREN) 

intensivveckan ca. v. 20 (maj) 

x 



 

= 30 hp  

År 2 

HT HT 

Åldrande och Hälsa* 

7,5 hp, distans 

v. 35-44, halvfart 

Beroende på NordMaG-år, någon av 
kurserna: 

Gerontologi. Perspektiv, Teori och Metod* 

7,5 hp, distans 

v. 35-44, halvfart (GES ALLA ÅR, 
LÄMPLIG PÅ JÄMNA ÅR) 

ELLER 

Gerontology: Policymaking and Services 
(ISLAND)+ 

10 hp, distans med intensivvecka 

v. 35-44, halvfart (GÅR UDDA ÅR PÅ 
HÖSTEN) 

intensivveckan ca. v. 37 (sept)  

x 

Valbar kurs enligt nedan: 

Evidensbasering inom Hälsa och Välfärd 
(AFR) LR 

7,5 hp, distans 

v. 45- 03, halvfart 

ELLER 

Geriatrik* 

7,5 hp, distans 

v. 45-03 

 

 

 

Valbar kurs enligt nedan: 

Evidensbasering inom Hälsa och Välfärd 
(AFR)LR 

7,5 hp, distans 

v. 45- 03, halvfart 

ELLER 

Geriatrik* 

7,5 hp, distans 

v. 45-03 

ELLER 

Kurs vid ett andra lärosäte i samråd med 
programansvarig, eller tillgodoräknad kurs 

X 

VT VT 

Gerontologi Examensarbete I* 

15 hp, distans 

v. 04-23 

Beroende på NordMaG-år, någon av 
kurserna: 

The Psychology of Ageing (NORGE)+ 

10 hp, distans med intensivvecka 

v. 14-23, halvfart (GÅR JÄMNA ÅR PÅ 
VÅREN) 

intensivveckan ca. v. 15 (april)  

ELLER 



 

Ageing and Society: Diversity, Participation 
and Health (valbar kurs) 

7,5 hp, distans (GES VARJE ÅR, LÄMPLIG 
VID UDDA ÅR) 

v. 04-13, halvfart 

x 

= 30 hp  

År 3 

HT 

 Beroende på NordMaG-år, någon av 
kurserna: 

Gerontologi. Perspektiv, Teori och Metod* 

7,5 hp, distans (GES ALLA ÅR, KAN TAS 
NU OM INTE GÅTT TIDIGARE) 

v. 35-44, halvfart 

ELLER 

Gerontology: Policymaking and Services 
(ISLAND)+ 

10 hp, distans med intensivvecka 

v. 35-44, halvfart (GES UDDA ÅR PÅ 
HÖSTEN) 

intensivveckan ca. v. 37 (sept)  

X 

 Valbar kurs enligt nedan: 

Evidensbasering inom Hälsa och Välfärd 
(AFR)LR 

7,5 hp, distans 

v. 45- 03, halvfart 

ELLER 

Geriatrik 

7,5 hp, distans 

v. 45-03 

ELLER 

Någon annan kurs, t.ex. vid ett andra lärosäte 
i samråd med programansvarig, eller en kurs 
som räknas in efter tillgodoräknade  

X 

VT 

 Beroende på NordMaG-år, någon av 
kurserna: 



 

Teamsamverkan i föränderlig organisation 
(ABS)¤ 

7,5 hp, distans 

v. 14-23, halvfart (GES ALLA ÅR, KAN 
TAS NU OM INTE HAR GÅTT TIDIGARE) 

ELLER 

Ageing in a Welfare State 

10 hp, distans med intensivvecka+ 

v. 14-23, halvfart (GES UDDA ÅR PÅ 
VÅREN) 

intensivveckan ca. v. 20 (maj) 

X 

  

År 4 

HT 

 Åldrande och Hälsa* 

7,5 hp, distans 

v. 35-44, halvfart 

 Om studenten inte har gått magister innan 
läses också detta hela året: 

Gerontologi, Examensarbete //har inte varit 
aktuell sen länge. Vi har inte hittat kursplan// 

30 hp, distans 

v. 35-23 (halvfart, hela året) 

x 

VT 

 Gerontologi Examensarbete II* 

15 hp, distans 

v. 04-23, halvfart 
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