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Kursplan för Fukushidoin och Shidoin 
Svenska Aikidoförbundet erbjuder utbildning för Fukushidoin 
och Shidoin. 

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om hur graderingar ska gå till inom Aikikai i 
Sverige. Fokus är på regelverket samt att skapa förståelse för de olika momenten före, under 
och efter en gradering. 
 
Utbildningen syftar även till att stärka fukushidoin och shidoin i deras respektive roller samt 
möjliggöra nätverkande och erfarenhetsutbildning. 
Detta utbildningstillfälle riktar sig främst till utövare som redan innehar en instruktörstitel 
men även utövare som har tänkt ansöka om en titel. Instruktörer från andra 
aikidoorganisationer är välkomna att delta i mån av plats. 
 

Kursens upplägg 
Utbildningen sträcker sig över två dagar och kombinerar teoretisk genomgång av regler och 
riktlinjer med praktisk övning i examination. Utbildare är ledamöter från Svenska 
Aikidoförbundets graderingskommitté. 
 
Dag 1 fokuserar på regelverken inom Aikikai gällande utnämningar och graderingar. 
Dag 2 är inriktad mot praktisk övning i examination  
 
Omfattning 
Kursens omfattning är totalt tolv utbildningstimmar jämnt fördelade på två dagar. 

Utbildningskostnad 
1,200 kr per deltagare. Deltagare har möjlighet att ansöka om resebidrag från Svenska 
Aikidoförbundet. 

Anmälan och frågor 
Sänd e-post till utbildning@svenskaikido.se. 
Vi behöver namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, klubbtillhörighet, 
din grad samt om du har en instruktörstitel idag. 
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Kursinnehåll utbildningshelg för Fukushidoin och Shidoin 

 
• Svensk Aikido idag 

o Hur svensk aikido är organiserad  
o Vad är Aikikai, Hombu och IAF 

 
• Graderingskommittén 

o Varför har vi en graderingskommitté 
o Roll och ansvar 

 
• Våra graderingsregler 

o Förståelse för Hombustandard som minsta gemensamma nämnare 
o Graderingskraven för kyugrader samt dangrader 
o Fukushidoin, Shidoin, Shihan 
o Rekommendation av dangrader  

 
• Vilka roller och ansvar har vi i samband med gradering 

 
• Rutiner kring både kyu och dangraderingar 

o Utlysning av kyu- och dangraderingar 
o Krav på de som ska graderas 
o Tillsättandet av examinatorer 
o Pappersflöde och ekonomi kring kyu- och dangraderingar 
o Vid examination och därefter 

 
• Planering inför en gradering – för dig som examinator 

o Praktiska detaljer 
o Bedömningskriterier 
o Hänsynstagande 

 
• Genomförande av gradering i rollen som examinator 

o Praktisk genomgång av hur en gradering kan gå till 
o Hur förhåller vi oss till de graderande och deras uke 
o Examinatorernas beteende och förhållningssätt 
o Att leda en gradering 

 
• Att ge utvecklande feedback 

o Hur vi förhåller oss till graderande, elever, instruktörer 
 


