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Langt de fleste ved faktisk ikke hvordan de lærer og arbejder bedst, og alt for mange følger blindt en bunke
uskrevne regler: Sid ordentligt ved dit skrivebord! Lad være med at høre musik mens du arbejder - koncentrér

dig! Hør efter hvad der bliver sagt! Gå frem skridt for skridt - logisk og ordentligt! Følg den struktur for
stoffet du har fået stukket ud! Men vi lærer og arbejder alle sammen forskelligt, og selvom de uskrevne regler

er udmærkede for nogle, er de gift for andre - ikke så få andre. 

Fokus på læring 3.0 beskæftiger sig med læringsstile, et værktøj som kan anvendes til
undervisningsplanlægning og -afvikling, og som kan bruges på enhver arbejdsplads til at styrke og støtte de
ansattes arbejde og samarbejde. I HR-sammenhæng og i ledelse er læringsstile ligeledes et stærkt redskab ,

og  også studerende kan også få stor glæde af bruge læringsstilstankegangen i deres daglige arbejde.
Læringsstile kan kort sagt bruges af alle overalt. 
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