LTH-läraren Ebrahim Parhamifar får pedagogiskt pris
Studenter från hela Sverige reser till Lund för att lyssna till denna man, som trots att han nått
pensionsåldern fortsätter att lära ut vägbyggnad, genom studiebesök, laborationer, övningar och
föreläsningar. Nu tilldelas han Nordiskt vägforums (NVF) pedagogiska pris.
Ebrahim Parhamifars många erfarenheter delar han ödmjukt med sig av till YH-utbildningar,
högskoleingenjörer, civilingenjörer, doktorander och yrkesverksamma genom att anpassa sina
pedagogiska insatser till de olika målgrupperna.
Resan började i Irans huvudstad Teheran 1951, med en civilingenjörsexamen, olika byggnadsplatser i
Iran, en kortare session på Irans Trafikverket, några års studerande i Sverige och sen arbete på
Malmö gatukontor. På 90-talet fann han sin passion i undervisning på Lunds Tekniska Högskola LTH,
där han nu har tjänstgjort under ett kvarts sekel.
– Det är viktigt att uppmärksamma personer som med engagemang och kunskap bidrar till kunskap
och innovation inom vägbyggnad. Det vill vi göra med vårt pedagogiska pris säger Lena Erixon,
Trafikverkets generaldirektör och ordförande i NVF.
Ebrahim Parhamifar har bland annat medverkat till att kursutbudet inom vägbyggnad tredubblats
och att högskoleingenjörsprogrammet i Väg- och Trafikteknik har startats. Parallellt under denna tid,
skrev han på kvällar och helger sin avhandling och kan sedan 2011 titulera sig doktor.
Tack vare sin ständiga strävan att utveckla pedagogiska metoder erhöll han år 2004 utmärkelsen
Excellent Teaching Practice (ETP), en utmärkelse som tilldelas lärare som systematiskt utvecklat sin
pedagogik och undervisning. Numera ingår han också i den grupp som bedömer ansökningarna till
ETP. Han har också varit med och skrivit en lärobok i vägbyggnad, som används på flera universitet
och högskolor.
Den svenska delen av NVF delar årligen ut ett stipendium samt ett pedagogiskt pris. Prissumman är
50 000 kronor.
Kontaktperson:
Annelie Nylander, NVF sekreterare 070-258 84 20.
Om NVF:
Nordiskt vägforum (NVF) är ett branschsamarbete med medlemmar från både den offentliga och
privata sektorn och har omkring 320 medlemsorganisationer. Organisationen grundades 1935 och
har som syfte att främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och transportsektorn genom samarbete
mellan yrkesverksamma i de nordiska länderna. Organisationens vision är “Kompetens utan gränser”.
www.nvfnorden.org

