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Idoler og idoldyrkelse Henrik Højer Mikkelsen Hent PDF Forlaget skriver: 'Idoler og idoldyrkelse' er en bog
om det generelle fænomen idoldyrkelse. Forfatteren kommer ind på spørgsmål som:

·Hvad er et idol?
·Hvorfor har vi idoler?

·Hvem skaber egentlig idolerne?
·Havde de idoler i gamle dage?

·Er det kun unge mennesker, der har idoler?
·Kan man ligefrem blive forelsket i et idol?

·Kan idoldyrkelse være ubehageligt for idolerne?
·Findes der idoler, der er farlige?

·Hvorfor drømmer mange om at blive kendte?

Forfatteren har desuden talt med to idoler, som fortæller om livet som stjerner og idoler: er det rart at være
idol, eller kan det være irriterende at blive kigget på konstant? Betyder idoltilværelsen, at de må leve meget

anderledes end os andre?

En pige, som har et idol, får også lejlighed til at fortælle om, hvorfor hun har et idol, hvad det bety-der for
hende osv..

Det er bogens holdning, at det er almindeligt og ganske naturligt at have idoler. Masser af mennesker - især
unge - har idoler, og selv om andre måske griner af det og synes, det er fjollet, ja, så er det altså hverken dumt
eller fjollet at være optaget og fascineret af nogle mennesker, man beundrer - idolerne. Dog kan der også i
nogle tilfælde være grund til at være kritisk overfor sine idoler. Man skal ikke - ukritisk - overtage idolers

holdninger m.v.. Målgruppe: For grundskolens mellem- og ældste trin
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