Historien om Hands-On Science
Viljan att utveckla bra undervisningsverktyg har alltid varit drivfjädern i vårt
företagande. Vi har skapat ett läromedelsföretag med hög trovärdighet som är
verksamt inom de naturvetenskapliga ämnena, matematik, teknik och
programmering.
Det hela började 1991 när Bengt, civilingenjör, blev erbjuden att följa med Ericsson Radio
System till USA för att utveckla mobiltelefonin i landet.
Agneta, som är biolog, arbetade då som volontär i den amerikanska skola där familjens tre
barn gick. Där fick vi lära oss hur effektivt lärandet kan bli när så många sinnen som möjlig
får arbeta under inlärningsprocessen. I engelskan finns ordet “hands-on” som beskrivning för
detta arbetssätt.
Vid hemkomsten till Sverige 1995 startades företaget av Agneta som enskild firma. Familjen
hade då fortfarande små barn. Med oavlönat arbete och blygsam omsättning fick Hands-On
Science gradvis växa efter familjens förutsättningar. Vinsterna investerades i nya produkter
vilket ledde till att även Bengt kunde ansluta sig till verksamheten år 2007 då företaget
ombildades till AB. Innovation, förmåga att analysera vad kunderna efterfrågar och anpassa
produktutbudet efter detta har varit ett allmänt kännetecken för företaget.

Vi vill förbättra lärandet i skolan med “hands-on”-läromedel.
Det kan vara NO-material som magneter och programmerbara robotar till byggsatser,
luppar och ljusbord. Material som gör att eleverna kan arbeta med flera sinnen ger
dem möjlighet till en bättre inlärning.

I mars 2019 blev vi ett systerföretag till Lekolar www.lekolar.se med en gemensam
ägare Nalka Invest AB.
Nalka investerar i små och medelstora nordiska bolag. Genom engagemang och
samarbete utvecklar Nalka självständiga, konkurrenskraftiga och långsiktigt
lönsamma företag. Innehavshorisonten är långsiktig utan begränsningar i tiden.
Nalka ägs av Interogo Holding.
Med en stark ägare vill vi fortsätta utveckla Hands-On Science AB med medarbetare
som - liksom vi - drivs av en passion att vilja förbättra skolans sätt att undervisa.
Tillsammans kan vi skapa nya lärmiljöer och erbjuda spännande upplevelser för både
barn och vuxna.

Agneta och Bengt Nilsson
Grundare av Hands-On Science AB

The history of Hands-On Science
The desire to develop good teaching tools has always been the driving force in our
entrepreneurial goals.
We have created an educational company with high credibility that is active in the
subjects natural sciences, mathematics, technology and programming.

It all began in 1991 when Bengt, a civil engineer, was offered to accompany the Ericsson Radio System
to the United States to develop mobile telephony in the country.
Agneta, who is a biologist, then worked as a volunteer in the American school where the family's three
children went. There we learned how effective learning can be when as many minds as possible are
allowed to work during the learning process. In English, the word “hands-on” is used to describe this
way of working.

Upon returning to Sweden in 1995, the company was started by Agneta. The family still had small
children. With unpaid work and modest turnover, Hands-On Science gradually grew according to the
family's conditions. The profits were invested in new products, which led Bengt to join the business in
2007. Innovation, the ability to analyze what customers demand and adapt the product offering to this,
has been a typical characteristic of the company.

We want to improve learning in school with “hands-on” teaching materials. It can be
Science equipment such as magnets and programmable robots to building kits and
light tables. Materials that allow students to work with multiple senses give them the
opportunity for better learning.
In March 2019, we became a sister company to Lekolar www.lekolar.se with a joint
owner Nalka Invest AB.
Nalka invests in small and medium-sized Nordic companies. Through commitment
and collaboration, Nalka develops independent, competitive and long-term profitable
companies. The holding horizon is long-term with no time constraints.
Nalka is owned by Interogo Holding.
With a strong owner, we want to continue to develop Hands-On Science AB with
employees who - like us - are driven by a passion to improve the school's way of
teaching. Together we can create new learning environments and offer exciting
experiences for both children and adults.

Agneta and Bengt Nilsson
Founder of Hands-On Science AB

