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Rönnow Montessori är kommunens egen montessoriskola för årskurserna 7-9. Samtidigt 
som Rönnow Montessori är en egen verksamhet ingår den som en naturlig del i hela 
Rönnowskolans organisation. Rönnow Montessori har egna lokaler och en egen ingång, 
men finns samtidigt i direkt anslutning till övriga salar och klasser. Vad är det då som gör 
Rönnow Montessori till en speciell verksamhet? 

Det som tydligt skiljer till att börja med är att verksamheten bedrivs i en åldersblandad 
klass, det vill säga att eleverna går i samma klass oavsett om de tillhör åk7, 8 eller 9. Det 
som också skiljer är att verksamheten passar bäst för dig som gillar att: 

 ta ett eget ansvar för dina studier 
 arbeta självständigt 
 arbeta i snabbare takt och ha möjligheten att fördjupa dina kunskaper inom vissa 

områden 

Verksamheten regleras av samma styrdokument som den vanliga grundskolan, det vill 
säga skollag och läroplan, men bedrivs utifrån Maria Montessoris pedagogik och är formad 
efter följande principer: 

 Eleven i centrum – verksamheten utgår från eleven och tillsammans med 
ämneslärare planerar eleven upp sitt arbete. 

 Individualisering – varje elev får undervisning som passar dess utvecklingsnivå 
och dess arbetstakt. Eleven respekteras som en individ med möjligheter; 
pedagogen fungerar som handledare. 

 Ansvar – eleven får tidigt ta ansvar för sig själv, sin miljö och sitt arbete. 
 Åldersintegrering – elever i olika åldersgrupper inspirerar varandra. När 

stadiegränserna suddas ut blir samarbete en naturlig del i en åldersintegrerad 
grupp. Det i sin tur leder till att elevens sociala kompetens utvecklas. 

 Helhetssyn – varje ämne studeras ur ett helhetsperspektiv med anknytning till 
världen utanför skolan. Undervisande pedagoger samarbetar, står för 
gemensamma värderingar och regler. 

 Självständighet – den förberedda miljön, material, pedagoger och kamrater lockar 
eleven till att ta egna initiativ. Därmed utvecklas elevens självförtroende. Maria 
Montessori uttrycker det som ”Hjälp mig att hjälpa mig själv”.  

”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en bärande montessoritanke, som grundar sig på det 
faktum att ingen kan lära någon annan något. Varje individ behöver handledning och stöd 
för att kunna lära sig, men själva inlärningen är något som var och en måste klara på egen 
hand. Om man tänker sig lärarens uppdrag som att i första hand förmedla kunskap till 
eleverna, då är lärarens uppdrag inom Montessoriverksamheten helt klart annorlunda. 
Lärarens uppgift är att observera eleverna, vara lyhörd och uppmärksam på varje elevs 
utveckling och att ge den stimulans som bäst svarar mot varje elevs mognad och intresse. 
Läraren berättar, beskriver, orienterar, klarlägger och visar på var kunskap finns att 
hämta, men sedan lämnas eleven till att arbeta självständigt med sin uppgift. All onödig 
hjälp betraktas som ett hinder i elevens utveckling.  
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Rönnow Montessori är alltså en verksamhet som hjälper eleverna till att utveckla 
eftersträvansvärda förmågor och styrkor. Det förutsätter dock att man som elev klarar av 
att hantera de större krav på eget ansvar och självständighet som verksamheten innebär, 
samt att man är beredd att satsa extra mycket på sitt skolarbete.    

Några elever som tidigare har gått i Montessoriklassen uttrycker det så här: 

”Ett arbetssätt som passar alla oavsett nivå och som vill satsa, kombineras med en trivsel 
som bara kan hittas bland familjemedlemmar. Denna mix skapar gymnasieförberedda och 
välmående ungdomar som tänker tillbaka på tiden i 7-9M med glädje”. - Jacob 

”Montessoriklassen 7-9M har med gott ledarskap och stort egenansvar bidragit till en säker 
början på gymnasiet. Med ett stort bagage av erfarenheter och kunskaper som sträcker sig 
bortom den vanliga skolvärlden kan vi med trygghet ta oss an varje ny utmaning. Det är en 
tid vi värderar högt och alltid kommer att minnas”. – Helge, Nils och Anton 

”Vår tid i klassen var jättebra, något vi saknar än idag, två år senare. Vi i Montessoriklassen 
höll ihop och i klassrummet var den en avslappnad miljö bland både elever och lärare. Som 
elev kände man verkligen att lärarna brydde sig om en. Efter grundskolan har vi tagit med 
oss mycket användbar och nyttig kunskap inför gymnasiet”. - Alice och Molly 

 

Blir du nyfiken på Rönnow Montessori och den verksamhet vi erbjuder, eller har du frågor 

du vill ställa, är du varmt välkommen att kontakta oss enligt nedan: 

Magnus Bergkvist (rektor): magnus.bergkvist@kristianstad.se 

Kajsa Gavelfält (mentor): kajsa.gavelfalt@utb.kristianstad.se 

Malin Lesniak (mentor): malin.lesniak@utb.kristianstad.se 
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