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LÄROSÄTET OCH CENTRET FÖR FMT-METODEN
(justering av företagsnamn pågår)

          Universitetskanslersämbetet

Föranmälan avseende ansökan om två examenstillstånd i nytt huvudämne 
respektive ny huvudområdes-undergrupp till 15 oktober 2021

• Generell högskoleexamen med inriktning barn- och ungdomsstudier: inriktning i Hjelms 
funktionsinriktade approach för naturliga utveckling applicerad på alla åldrar, 120 hp

• Generell kandidatexamen i barn- och ungdomsstudier: inriktning i Hjelms funktionsinriktade approach 
för naturliga utveckling applicerad på alla åldrar, 121-180 hp

Både högskoleprogrammet (1-120 hp) och påbyggnadsprogrammet (121-180 hp) Funktionsinriktade 
utvecklingsfrämjande insatser erbjuder en tvärvetenskaplig utbildning inom huvudområdet barn- och 
ungdomsstudier: inriktning i Hjelms funktionsinriktade approach för naturlig utveckling applicerad på alla åldrar.
Tillämpningar görs inom utvecklingspsykologi, rehabiliteringsvetenskap, specialpedagogik, hälsovetenskap, 
folkhälsa och välfärd för äldre, utifrån Hjelms perspektiv för återupptagande av naturlig utveckling. De 
utvecklingsfrämjande insatserna vänder sig till individer i behov av stöd i sin utveckling och i sitt fungerande 
eller välbefinnande i vardagen. Utbildningsprogrammen tar sin utgångspunkt i Hjelms funktionsinriktade 
approach för naturlig utveckling, och Hjelms funktionsinriktade interventionsmodeller används som en ram för 
insatserna och de olika metoderna. Sambandet mellan forskning och praktik betonas i utbildningarna.

Hjelms funktionsinriktade approach för naturlig utveckling skapades av Lasse Hjelm (1924-2010) på 1970-talet 
vid Folke Bernadottehemmet, en fristående habiliteringsavdelning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, i 
samarbete med bland annat docent och överläkare Bo Bille (1919-2001). Hjelms utformade arbetssätt, som stod 
klart år 1976, kom att benämnas FMT-metoden, vilket används som verktyg i en funktionsinriktad 
handlingsbaserad individuell intervention för naturlig utveckling. Bokstäverna FMT står för Function-oriented 
acoustic Melody signal Tool. FMT-metoden används i en kognitiv neuro-muskulär utvecklingsfrämjande 
interventionsmodell som endast ges individuellt och som har använts under flera decennier inom regioner, 
kommuner och elevhälsoteam för individer med skilda funktionsnedsättningar eller tillstånd av ohälsa eller i 
utvecklingsfrämjande och hälsofrämjande syfte.

Utbildning i FMT-metoden har getts i Sverige sedan år 1987 och i Finland sedan år 1988, både inom högskolan 
och i privat regi, och har genomförts som en distansutbildning med regelbundna fysiska träffar om sammanlagt 
90 hp (alternativt motsvarande 90 hp) i form av fristående kurser. Sedan 2013 har utbildningen endast getts vid 
Lärosätet och centret för FMT-metoden med sitt säte i Uppsala. 

Tidigare användes ordet ”musikterapi” i både verksamhet och utbildning, samtidigt som Hjelm alltmer lyfte fram
olikheterna mellan lärosätets huvudämne och disciplinen musikterapi. Efter Hjelms bortgång började lärosätet 
sedermera granska de åsikter Hjelm framfört avseende de missförstånd och icke-överensstämmande delarna 
mellan disciplinen musikterapi kontra Hjelms funktionsinriktade approach för naturlig utveckling. Under senare 
år har dessa skillnader ökat i omfattning, enligt den granskning lärosätets expertpanel genomfört. Under år 2020-
2021 genomfördes bland annat en bedömning av FMT-metoden i förhållande till den vetenskapliga disciplinen 
musikterapi av universitetskanslersämbetets utsedda doktorerade bedömare inom disciplinen musikterapi. På 
nationell nivå kom bedömarna fram till att FMT-metoden använder sig av en alltför snäv och begränsad 
användning av musik för att det ska kunna utgöra en yrkesmässig form av disciplinen musikterapi. Lärosätet, och
tillika Hjelm, har alltid framhållit att FMT-metoden inbegriper en smal avgränsad användning av ett fåtal 
begränsade akustiska melodisignaler som ett enda av många andra verktyg. Fokus ligger i stället på de 
utvecklingsfrämjande interventionerna avseende den funktionsinriktade naturliga utvecklingen hos individen.

Inför läsåret 2021/2022, och alltsedan år 2013 är Lärosätet och centret för FMT-metoden fortfarande den enda 
utbildningsanordnare av någondera slaget som ger utbildning i Hjelms funktionsinriktade approach för naturlig 
utveckling.
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Generell högskoleexamen 1-120 hp

Högskoleprogrammet (1-120 hp) omfattar huvudämnet Barn- och ungdomsstudier: inriktning i Hjelms 
funktionsinriktade approach för naturlig utveckling applicerad på alla åldrar respektive tvärvetenskapliga 
ämnen enligt följande:

Hjelms tvärvetenskapliga perspektiv och approach för naturlig utveckling applicerad på alla åldrar 12 hp

Hjelms perspektiv och approach: Introduktion, historik och tillkomst(1 hp)

Hjelms perspektiv och approach och barns naturliga spontana utveckling (3,5 hp)

Hjelms perspektiv och approach och synen på funktionshinder (1 hp)

Hjelms perspektiv och approach vid fysiska funktionsnedsättningar (1 hp)

Hjelms perspektiv och approach vid intellektuella respektive flerfunktionsnedsättningar (1 hp)

Hjelms perspektiv och approach vid dyslexi och andra skolsvårigheter (1 hp)

Hjelms perspektiv och approach vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (1 hp)

Hjelms perspektiv och approach vid tillstånd av smärta, stressrelaterad ohälsa och folkhälsa (1 hp)

Hjelms perspektiv och approach vid psykiska funktionsnedsättningar respektive psykisk ohälsa (1 hp)

Hjelms perspektiv och approach vid åldrandet respektive demens (0,5 hp)

Hjelms funktionsinriktade icke-verbala interventionsmodell med FMT-metoden som verktyg, 18 hp

FMT-metoden som funktionsinriktad handlingsbaserad individuell intervention för naturlig utveckling (1 hp)

Interventionsverktyg i FMT-metoden (8 hp)

Analyser, strategier, tekniker och  förhållningssätt i FMT-metoden (8 hp)

Yrkesrollen inom Hjelms funktionsinriktade icke-verbala interventionsmodell (1 hp)

Tvärvetenskapliga ämnen med Hjelms funktionsinriktade approach för naturlig utveckling som 
utgångspunkt, 22 hp

Barns lek, lärande och motoriska utveckling (8 hp)

Barns anknytning och utveckling (2 hp)

Kognitiv och perceptuell utveckling (7,5 hp)

Utvecklingspsykopatologi (2 hp)

Funktionshinder och funktionshinderpolitik (1 hp)

Lärandeteorier: klassisk betingning, kognitiv psykologi och sociokulturell teori (1,5 hp)

Tvärvetenskapliga ämnen med relevans för Hjelms funktionsinriktade approach för naturlig utveckling, 
29,5 hp

Fysiska funktionsnedsättningar: förvärvade hjärnskador, medfödda skador och neurologiska diagnoser (4,5 hp)

Intellektuella funktionsnedsättningar (1,5 hp)

Medfödda syndrom respektive flerfunktionshinder (0,5 hp)

Tal- och språkutveckling och tal- och språkstörningar (1,5 hp)

Inlärningssvårigheter (3 hp)

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (4 hp)

Psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och tillstånd av stressrelaterad ohälsa (4 hp)

Grundläggande neurovetenskap och neuropsykologi (2,5 hp)

Tillstånd av smärta (1 hp)

Åldrande respektive demens (1 hp)
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Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (3 hp)

Folkhälsa (3 hp)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i funktionsinriktad handlingsbaserad individuell intervention för 
naturlig utveckling, 15 hp

Tentamensuppgifter, 4 hp

Skriftlig tentamensuppgift i funktionsinriktad handlingsbaserad individuell intervention för naturlig utveckling (3 hp

Praktiska tentamensuppgifter i funktionsinriktad handlingsbaserad individuell intervention för naturlig 
utveckling (1 hp)

Forskningsmetodik, 7,5 hp

Examensarbete (självständigt arbete), 7,5 hp

Examensarbete i barn- och ungdomsstudier: inriktning i Hjelms funktionsinriktade approach för naturlig 
utveckling applicerad på alla åldrar, 7,5 hp

Hjelms funktionsinriktade vägledningsmodell med vägledande samtal som metod, 2,5 hp

Counseling dialogue for relatives and professionals, 2,5 hp

Hjelms funktionsinriktade icke-verbala interventionsmodell med FMM-metoden som verktyg, 2 hp

FMM-metoden som funktionsinriktad lekbaserad grupp-intervention för naturlig utveckling (2 hp)

Generell kandidatexamen 121-180 hp

Påbyggnadsprogrammet (121-180 hp) omfattar huvudämnet Barn- och ungdomsstudier: inriktning i Hjelms 
funktionsinriktade approach för naturlig utveckling applicerad på alla åldrar respektive tvärvetenskapliga 
ämnen enligt följande:

Hjelms perspektiv och approach för naturlig utveckling applicerad på alla åldrar, 9 hp

Barns utveckling och välbefinnande med Hjelms perspektiv som utgångspunkt: barn i åldern 0-6 år (3,5 hp)

Utveckling och välbefinnande med Hjelms perspektiv som utgångspunkt: barn inom särskola och vuxna inom 
daglig verksamhet (2,5 hp)

Utveckling och välbefinnande med Hjelms perspektiv som utgångspunkt: äldreomsorg och demensvård (3 hp)

Hjelms funktionsinriktade vägledningsmodell med vägledande samtal som metod, 1 hp

Counseling dialogue for relatives and professionals (1 hp)

Hjelms funktionsinriktade icke-verbala interventionsmodell med FMM-metoden som verktyg, 20 hp

Funktionsinriktad lekbaserad grupp-intervention för naturlig utveckling: tillämpning barn i åldern 6 år (8 hp)

Funktionsinriktad lekbaserad grupp-intervention för naturlig utveckling: tillämpning barn i åldern 0-5 år (3 hp)

Funktionsinriktad lekbaserad grupp-intervention för naturlig utveckling: tillämpning barn inom särskola och 
vuxna inom daglig verksamhet (3 hp)

Funktionsinriktad lekbaserad grupp-intervention för naturlig utveckling: tillämpning äldreomsorg och demensvård 
(1 hp)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i Funktionsinriktad lekbaserad grupp-intervention för naturlig utveckling (4 
hp)

Praktiska tentamensuppgifter i Funktionsinriktad lekbaserad grupp-intervention för naturlig utveckling (1 hp)

Hjelms Funktionsinriktade icke-verbala interventionsmodell med FMT-metoden inom hälsa för barn och 
ungdomar, 6 hp

Funktionsinriktad handlingsbaserad individuell intervention för naturlig utveckling i förebyggande och 
hälsofrämjande syfte (1 hp)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) i funktionsinriktad handlingsbaserad individuell intervention för naturlig 
utveckling för barn och ungdomar i hälsofrämjande syfte (4,5 hp)
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Praktiska tentamensuppgifter i funktionsinriktad handlingsbaserad individuell intervention för naturlig 
utveckling (0,5 hp)

Hjelms funktionsinriktade vägledningsmodell med vägledande samtal som metod, 1,5 hp

 Counseling dialogue for relatives and professionals (1,5 hp)

Examensarbete samt vetenskaplig teori och metod, 22,5 hp

Vetenskaplig teori och metod (7,5 hp)

Examensarbete (självständigt arbete) i barn- och ungdomsstudier: inriktning i Hjelms funktionsinriktade 
approach för naturlig utveckling applicerad på alla åldrar (15 hp)

Sakkunniga bedömare

Ämneskompetensen för de sakkunniga bedömarna bör vara inom områdena; barn- och ungdomsstudier, 
utvecklingspsykologi, hälsovetenskap, folkhälsovetenskap och rehabiliteringsvetenskap med inriktning 
funktionsnedsättningar.

Med vänlig hälsning

Elin Svanström 
Rektor
E-post: info@fmtutbildning.se


