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Tiden efter årtusindskiftet bød på en ny forståelse af, hvad 
det vil sige at være barn. Under overskriften TWEENS og 
KGOY (Kids Grow Old Younger) blev der født en idé om en 
tilstand, hvor børn mellem 7 og 12 år lægger afstand til barn-
dommen, og hvor de i stigende grad poserer som teenagere. 

Især marketingindustrien har haft travlt med at sælge et bil-
lede af tweens som superkompetente forbrugere af medier 
og mærkevarer – som et lukrativt globalt forbrugersegment. 
Denne bog forsøger at give et nuanceret billede af, hvad det 
vil sige at være tween i Danmark. 

Med udgangspunkt i to nyere forskningsprojekter ser bogen 
på danske tweens virkelighed med medier og forbrug. Bo-
gen inddrager også internationale undersøgelser for at give 
et signalement af, hvad dette nye „globaliserede“ barndoms-
begreb indebærer.

Lars Pynt andersen er ph.d. og lektor ved Institut 
for Marketing og Management på Syddansk 
Universitet. I Tweens mellem medier og forbrug har 
han forsket i tweens og markedskommunikation.

Jeanette rasmussen er ph.d.-studerende ved Insti-
tut for Afsætningsøkonomi på CBS. Hendes forsk-
ningsområde er børn, unge, medier og forbrug, især 
hvordan tweens forstår kommercielle budskaber på 
internettet.

Birgitte tufte er dr.pæd. i mediepædagogik og pro-
fessor ved Institut for Afsætningsøkonomi, CBS, 
hvor hun har forsket inden for området børn, unge, 
medier og forbrug.

tessa gJødesen er ph.d. og centerleder ved er-
hvervsforskningscentret Link.SDU. Hun beskæftiger 
sig med børn som forbrugere, især tweens og deres 
identitetsopbygning via forbrugeradfærd og brands.
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