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Hvad er Dyspraksi? 
Dyspraksi er en medfødt motorisk 
udviklingsforstyrrelse, med en 
befolkningshyppighed på ca. 5 % (WHO). Tidligere 
gik Dyspraksi under betegnelser som fx ”fumler-
tumler” syndromet. 
Det er på forskellige måder Dyspraksi kan komme 
til udtryk; Grovmotorisk, finmotorisk, oralmotorisk 
og verbal (mund og udtale). 
 
Når man har Dyspraksi har man problemer med at 
planlægge viljestyrede bevægelser.  
Ofte ser man at børnene ikke leger med perler, tit 
taber ting eller holder underligt på blyanter/farver. 
Mange børn oplever senere at de, i modsætning af 
deres jævnaldrende, endnu ikke har lært at cykle, 
binde snørebånd eller at tage tøj på så det sidder 
rigtigt og pænt.  
Ved sproglig Dyspraksi, mangler børnene få, flere 
eller de fleste af de lyde man skal bruge, for at 
producere og udtale et sprog.  
 
Næsten alle børn med Dyspraksi har negative 
erfaringer med at leve op til ”normalen” på et eller 
flere områder og kæmper derfor ofte med lavt 
selvværd og ”præstationsangst”.  
 
Der er mange forskellige ting der kan være svært at 
udføre for børn med Dyspraksi; ting som vi andre 
gør per automatik og måske aldrig rigtig tænker 
over hvordan vi egentlig gør.  
Et barn med Dyspraksi er normalt begavet, men er 
fanget i en krop, hvor det kan være svært for 
omgivelserne at få øjnene op for. 



Hvad er Dyspraksiforeningen? 
Foreningen er oprettet og drives af forældre til børn 
med Dyspraksi og fungerer på grundlag af en 
frivillig og uaflønnet indsats.  
Vores indsats består bl.a. i at fungere som 
støtteorgan til familier hvor et barn har Dyspraksi 
fx vha. oplysning, erfaringsudveksling og div. 
arrangementer. En pjece om Dyspraksi er blevet 
udarbejdet og kan hentes og læses på foreningens 
hjemmeside. 
 
Foreningens hjemmeside, som henvender sig til den 
almene offentlighed er målrettet omkring at oplyse 
om diagnosens relevante emner, samt at udbrede 
kendskabet til Dyspraksi og styrke anerkendelsen 
heraf. Se mere på www.dyspraksi.dk  
 
Vi er involverede i et samarbejde med fagligt 
professionelle, vedrørende udarbejdelsen af et 
dansk materiale til sprogtræning af børn med 
oralmotorisk og verbal Dyspraksi. Se mere på 
www.lydbyggeren.dk  
 
For mere information om Dyspraksi eller 
foreningens arbejde info@dyspraksi.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til Dyspraksivandringen! 
 
”Allerødderne” oprettede Dyspraksivandringen i 
2008; en støttemarch, hvor overskuddet ubeskåret 
overleveres til Dyspraksiforeningen – 
forældreforeningen for børn med Dyspraksi.  
 
Arrangør: 
Motionsforeningen Allerødderne 
 
Dato:  
Lørdag den 15. august 2009  
 
Sted (start/mål): 
Kildegårds privatskole, Kildegårdsvej 87, Hellerup 
 
Starttider:  
3 og 5 km. – mellem kl. 8.00 og 12.00 
10 km. – mellem kl. 8.00 og 11.00 
22 km. – mellem kl. 8.00 og 10.00 
 
Diplom: 
15 kr.  
 
Stempler:  
EVG-sport’s og Allerøddernes eget 
 
Yderligere oplysninger: 
Dennis Henriksen, tlf.: 3585 8840 / 2628 7413 
 
OBS! Der sælges rundstykker, smørebrød og 
varme/kolde drikke ved start/mål. Ligeledes sælges 
der varme/kolde drikke på alle ruters rastepladser.  


