
Biografiarbeid 
 
Biografiarbeid er en relativt ung kunst. Den ble utarbeidet som en disiplin/profesjon først av 
hollenderen Bernard Lievegoed (Phases of Childhood, Livskriser-Livsjanser, Människan vid 
tröskeln till den andliga världen, m fl,) på grunnlag av Rudolf Steiners beskrivelser av 
menneskets livforløp. Bakgrunnen var de enorme menneskelige lidelser etter den annen 
verdenskrig. Gudrun Burkhard, som også blir kalt for ”biografiens mor” (Das Leben in die Hand 
nehmen), tok opp tråden og laget et antroposofisk terapeutikum, Tobias-Klinikken i Sao Paulo i 
Brasil, med biografiarbeid som verktøy. Siden har impulsen blomstret på Emerson College i 
England. Der finnes nå legesentre hvor biografiarbeid er en integrert del av behandlingstilbudet. 
I Tyskland, Sveits og Nederland har det vært mange dyktige biografiarbeidere som også har stått 
for utdannelsen av neste generasjon. De siste ti årene gis det også utdannelse i Australia, Japan 
og nå i India. 
  
Annet hvert år arrangeres Berufsvereinigung Biografiearbeit auf Grundlage der Anthroposophie 
e.V., som ligger under den Almene Seksjon ved Goetheanum. Det er en verdenskonferanse, for 
etter hvert flere hundre medlemmer woldwide. I 2019 arrangeres konferansen i Budapest.  
 
Hva er så biografiarbeid? Vi kjenner alle til de store forandringene i et barns liv når det mister 
tenner i 7-års-alderen, kommer i puberteten rundt 14-årsalderen, når vi runder tjue og kan vi 
flytte ut, gifte oss og leve ”happily ever after”. At livet byr på store forandringer, omveltninger, 
og flere kriser senere i livet, i 30-, 40-, 50-, ja også 80-årsalderen, har mange smertelig erfart. 
Men disse overgangene og terskelopplevelsene blir ikke markert i samfunnet, slik vi gjør med 
konfirmasjon eller bryllup. Nå må vi finne veien selv, og ofte er det lite hjelp å få i form av ekte 
forståelse. Vår mer og mer individualiserte verden tillater oss å være medskapere av våre liv, det 
største vidunderligste kunstverk overhodet. Biografien vår, eller livets skrift (”bios” = livet, 
”grafie” = skrift); er verdt å komme i kontakt med. Tidligere fikk bare land og store mennesker 
sin historie skrevet, nå er hvert eneste menneske oppfordret til å finne sin røde tråd i livet. Det 
gjør vi gjennom ”å huske” (på engelsk: re-member, gjen-integrere) og bevisstgjøre hendelser fra 
fortiden for å gi rom for fremtiden. Biografiarbeid hjelper med å finne ut hvilke spørsmål som 
livet stiller oss i de forskjellige fasene. Hva vil det si å være menneske? Mye handler om å lytte 
og bli lyttet til. Slik man kunne fortalt sin historie ved et bål. Det er utrolig hvor mye som kan 
forløses når en liten gruppe mennesker, eller kanskje bare to, klarer å skape dette bevisste ikke-
dømmende sannhetsrommet, hvor erkjennelse kan komme inn. Underveis benyttes maling eller 
modellering i leire som hjelpende verktøy for å komme i kontakt med enkelte hendelset i livet. 
 
For meg har biografiarbeid betydd enormt mye for å kunne begripe livet mitt. På et tidspunkt 
oppfattet jeg det som nokså uoverskuelig. Da jeg forsto at det fantes måneknuter og ulike 
aldersfaser, fikk jeg mulighet til å styre livet på rett kurs igjen, gjennom terskelopplevelser, 
syvårs-faser, tolv-års-sykluser, speilinger og mønstre, osv. Jeg kunne begripe så mye mer, og det 
som hadde virket kaotisk, var egentlig i sin skjønneste orden.  
 
Jeg heter Renate Ingeborg Wingerei, er 61 år, oppvokst i Nord-
Tyskland, emigrert via England til Norge i 21-årsalderen. Mor til 
3 barn, 3 barnebarn, skilt. Utdannet adjunkt med fagene engelsk, 
mat og helse, og pedagogikk fra Universitetet i Bremen. Jobbet 
12 år som lærer på Steinerskolen på Hedemarken, jobbet på 
demensavdeling på Stabekktunet i friåret. 9 år på Steinerskolen i 
Asker. Utdannelse i biografiarbeid ved Emerson College i 
England og hos Karl-Heinz Finke, Lebenswege i Kassel.  
Bor i dag i Bærum. http://www.livetsforteling.com 
Kontakt: Ingeborg Wingerei, renate.ingeborg@yahoo.no 

 

 

 
 


