
 
 

 

Annen pulma – Mikä avuksi kipeään korvaan? 

Skenaariovaihe 

Annen pulma – Mikä avuksi kipeään korvaan? 

Ekaluokkalainen Anne on koko viikonlopun yökylässä ystävänsä Ainon luona. Lauantain ja 
sunnuntain välisenä yönä Anne herää keskellä yötä kipuun. Hänen oikeaan korvaansa 
sattuu. Anne ei saa enää unta, sillä kipu pitää hänet hereillä. Aino nukkuu. Anne tönäisee 
Ainoa ja sanoo: ”Korvaan koskee.” Tytöt lähtevät yhdessä herättämään Ainon äitiä. Anne 
hätäilee: “Pitääkö minun lähteä keskellä yötä lääkäriin tai kotiin? Mikä neuvoksi Annen 
kipeään korvaan? 

Pohtikaa, voiko korvakipua hoitaa ilman lääkettä ja kannattaako Ainon äidin 
antaa Annelle lääkettä? Millaisia neuvoja antaisitte Annellle ja Ainon äidille? 
Kirjatkaa alustavat neuvonne ja perustelkaa näkemyksenne. 

tutkimusvaihe 

Tehtävänä on tutkia Annen pulmaa tarkemmin ja selvittää, miten Annen 
korvakipua voidaan hoitaa ja mitä tietoa löytyy lääkkeen pakkausselosteesta. 

Osatutkimus 1. Miten Annen korvakipua voidaan hoitaa? 

Etsikää opettajan jakamasta materiaalista tietoa korvatulehduksen oireista ja 
hoidosta sekä vastatkaa seuraaviin kysymyksiin löytämänne tiedon pohjalta. 

a) Mitä oireita korvatulehdus aiheuttaa?



 

 

b) Mikä aiheuttaa korvatulehduksen? 

c) Miten korvatulehdusta hoidetaan? 

d) Mitä asioita on selvitettävä aina ennen lääkkeen käyttöä? 

e) Mistä saat luotettavaa tietoa lääkkeistä? 

Osatutkimus 2. Mitä tietoa löydät lääkkeen pakkausselosteesta? 

Ainon kodin lääkekaapista löytyy Kipupois-lääke. Ainon äiti ja Anne tutustuvat 
yhdessä lääkkeen pakkausselosteeseen. 

Tutustukaa ryhmässänne Kipupois-lääkkeen pakkausselosteeseen ja vastatkaa 
seuraaviin kysymyksiin: 

a) Sopiiko Kipupois-lääke korvakipuun? 



  

b) Voiko Anne ottaa lääkettä ja paljonko hän voi sitä ottaa?

c) Mitä muuta Annen tulee huomioida lääkettä ottaessaan?

Tehkää osatutkimuksien 1 ja 2 perusteella johtopäätöksiä ja ottakaa kantaa 
tutkimuksen pääongelmaan. Mikä avuksi Annen kipeään korvaan? 

päätöksentekovaihe 

Ottakaa kantaa Annen pulmaan skenaario- ja tutkimusvaiheessa oppimienne 
asioiden mukaan. Millaisia neuvoja antaisitte Annelle ja Ainon äidille? Perustelkaa 
näkemyksenne. 

Voiko korvakipua hoitaa ilman lääkettä vai kannattaako Ainon äidin antaa Annelle 
lääkettä? 

Jos Ainon äiti antaa Annelle lääkettä, mitä asioita heidän on selvitettävä ennen lääkkeen 
antamista? 

Milloin ja miksi korvakipu vaatii lääkärissä käyntiä? 
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