
Viktigt med personliga traditioner
Det finns många olika åsikter om traditioner och alla har frihet att göra som de vill men jag tror att 
det är viktigt att man tänker mycket på hur man vill göra och varför man vill göra så.

I min familj har vi inte så många traditioner. För det mesta firar vi de vanliga svenska högtiderna, 
t.ex. midsommar, jul och födelsedagar. När jag var liten var det väldigt roligt att fira med familjen. 
Det spelade ingen roll vad vi firade utan det viktigaste var att vi gjorde saker tillsammans. Vi 
brukade inte tänka eller prata så mycket om varför vi hade traditionerna och religion var inte alls 
viktigt för oss. Däremot tyckte jag att det var fint att ha något gemensamt med mina syskon, min 
mamma och pappa och även mina mor- och farföräldrar.

Enligt mig är det viktigt med gemensamma aktiviteter. Att ha traditioner är ett bra sätt att samla 
familjen och ge dem tillfällen att umgås med varandra och skapa goda relationer. Om barnen har bra
kontakt med sina föräldrar blir det lättare att vara en förebild åt barnen. Så, min åsikt är att man 
behöver traditioner för att känna samhörighet med de andra i familjen.

Å andra sidan kan det finnas problem med traditioner. De är inte alltid bra! För att traditionerna ska 
kännas meningsfulla krävs det att man inte gör något bara för att. En del traditioner kan man ändra 
eller ta bort om man känner att de inte är så viktiga. Så länge man behåller det som ger familjen 
samhörighet, tycker jag att man kan och måste förändra eller ta bort traditioner.

Senare i livet, när jag får barn, vill jag många små och mysiga traditioner. Jag tycker inte att det 
måste vara en tradition som alla i samhället har utan det är bättre om det är något speciellt för min 
familj. Det kan vara små saker, som att man alltid sitter vid matbordet och berättar om sin skol- 
eller arbetsdag på kvällen. Eller så kan det vara något lite större som att man firar en födelsedag 
eller namnsdag. I min framtida familj vill jag ha många stora fester så att jag kan fira med familjen 
men också med mina vänner.

Avslutningsvis vill jag säga att det viktigaste i en familj är att man visar mycket kärlek för och att 
man delar mycket glädje med varandra.


