
Efterarbete 
Scenerna i My Life 

 

Rollerna 

Jackson: Hyresvärd, Polis, Affärsman  

Joseph: Gängledare; Alkoholiserad pappa; Domare 

Gidraff: Gatukille 

Daniel: Gatukille 

Jenipher: Stora syster till Jane och Grace; Polis 

Jane: Mellansyster; blir gatuflicka 

Grace Lilla syster; blir gatuflicka 

 

Introduktion 

Alla berätta vad de heter och vilka roller de ska spela 

 

Scen 1 – Inköp av lim på gatan 

Joseph, Gidraff och Daniel 

 

Scen 2 – Hemma; Jane bäst i klassen, Grace städer;  

Små systrarna leker med Jeniphers smink och skor 

Jenipher, Grace och Jane 

 

Scen 3 – Hyresvärd Jackson kommer in för att få hyran av familjen 

Jackson och Jenipher 

 

Scen 4 – Läggdags för flickorna 

Jenipher, Grace och  Jane 

 

Scen 5 – Pappan kommer hem full och vill få kött; 

Pappan blir bli arresterad av en polis och tas till polisstationen 

Joseph, Jackson, Jenipher, Grace och Jane 

 

Scen 6 – Systrarna sover och vaknar; Grace måste städa, Jane ska till skolan 

Jenipher , Jane och Grace 

 

Scen 7 – Hyresvärd Jackson kommer in och slänger ut alla då de inte kan betala hyran 

Jackson, Jenipher, Jane och  Grace 

 

Scen 8  - Flickorna letar efter mat på soptippen och möta sin stora syster Jenipher  

Jenipher, Jane och Grace 

 

Scen 9 – Gatukillarna kommer in och ta maten från de 3 systrarna  

Alla på scenen förutom Jackson 

 

Scen 10 –  Joseph erbjuder Jenipher 3 arbeten; stjäla -  strippa – tigga alt. prostitution  

Alla på scenen förutom Jackson 

 

Scene 11 – Hela gruppen stjäl pengar/mobil av en förbipasserande man 

Alla på scenen 

 

Scen 12 – Killarna ta Jeniphers pengar/mobil och döda henne 

Jenipher, Joseph, Gidraff och Daniel 



 

Scen 13 – de 2 små flickorna hittar sin stora syster död på gatan 

Jenipher dead on stage, Grace och Jane, Jackson ta ut kroppen 

 

Scen 14 – Killarna erbjuda mat till de 2 små systrarna 

Jane och Grace, Joseph med Gidraff och Daniel 

 

Scen 15 – Polismannen arrestera gruppen på gatan; De hamnar i en poliscell 

Alla 

 

Scen 16 – Joseph och Gidraff retar flickorna i poliscellen 

All on stage except Jackson and Jenipher 

 

Scen 17 – De få mat av en poliskvinnan; Daniel äter up allt och bli utskälld 

Alla utom Jackson 

 

Scen 18 – Daniel få ont och bajsa i en hink 

Alla på scenen förutom poliserna 

 

Scen 19 – Polismannen få pengar från Joseph som blir utsläppt 

Jospeh få ta med sig Gidraff 

Alla på scenen förutom poliserna 

 

Scen 20 – Polismannen våldtar Grace bakom scenen  

Grace och Jane, Daniel, Jackson 

 

Scen 21 – När poliskvinnan träffar Grace ta hon henne till sjukhus – Jane få följa med 

Jenipher, Jane och Grace, Daniel 

 

Scen 22 -  Polismannen vill veta av Daniel var flickorna tog vägen 

I hans vrede  stoppa han Daniels huvud i en hink 

Jackson och Daniel 

 

Scen 23 -  Poliskvinnan släpper ut Daniel då hon förstå hur Daniel blev misshandlad 

Poliskvinnan bestämma sig för att rapportera händelsen 

Jenipher och Daniel 

 

Scen 24 – Barnen möts på gatan och ta sig till domstolen för att vittna 

Alla barn 

 

Scen 25 – Domstolen, Polismannen döms till fängelsestraff – barnen jublar 

Alla på scenen 

 

Scen 26 – Musik och dans för att fira att polismannen döms till fängelse  

Alla 
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