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Min erfarenhet av att åldras och ha en utvecklingsstörning. Conny Bergqvist 

Barndom och relationer 

Jag är 65 år gammal 

Som nyfödd lämnad på barnhem 

Flyttade till Sävstaholm i 10-årsåldern 

Internat för besvärliga elever 

En personal som betydde mycket (höll fast mig och sa....) 

Lärde känna Reidar och hans föräldrar 

Efter skolan flyttade jag dit 

Mamma har betytt mkt för mig 

”Conny jag älskar dig och kommer aldrig överge dig” 

Min funktionsnedsättning 

Jag funderade hela min uppväxt  

Och även som vuxen 

Över varför saker blev som de blev 

Men först när jag var 30 fick jag veta att jag hade en utvecklingsstörning 

____________________________________________________________________ 

Arbete 

Arbete betyder mycket för mig och andra personer med utvecklingsstörning 

Socialt kontaktnät 

Rutiner 

Vill inte sluta vid 67 

Jag ber en bön varje kväll om att få fortsätta arbeta även efter 67 

______________________________________________________________________ 

Mammas död och att sörja 

Mamma blev sjuk  

Det värsta hon visste var att vara beroende av andra 

Doktorn berättade att hon skulle dö 

Bra för då kunde jag förbereda mig 

Jag var mycket lessen när hon dog 

Personalen var arg på mig 
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Varför? Det är naturligt att sörja 

 

 

Sammanfattning 

Det bästa med att bli äldre är att både jag och samhället har förändrats 

Idag lämnas barn inte iväg till barnhem 

De får växa upp hos sina föräldrar 

Jag hade tur som fick en mamma 

Det fick långt ifrån alla i min ålder 

Min mamma har betytt mycket för hur mitt liv har blivit 

Jag har lärt mig mycket under livet  

Jag har upplevt mycket 

Men jag har fortfarande flera drömmar kvar 

 

Avslutning 

Jag har en dröm om att all personal ska ha bra utbildning så att de kan ge mig bra stöd 

Jag har en dröm om att jobba kvar så länge jag vill och orkar 

Jag har en dröm om att få bo kvar i min lägenhet tills jag dör 

 


