
Tekstipes (1) 
‘n Teks is ’n geskrif wat jy lees of skep.  

Dit is belangrik om te weet met watter tipe teks jy werk, m.a.w. wat die kenmerke van 
die teks is, alvorens jy daaroor kan kommentaar lewer of dit kan opsom. Dit is 
makliker om die hoofidees/-temas in sekere tekstipes te identifiseer, soos 
byvoorbeeld narratiewe tekste (dit is tekste wat ’n storie vertel) in teenstelling met 
van die ander, soos verduidelikende tekste (dit is tekste waar daar oor ‘n spesifieke 
onderwerp/tema gepraat word).  

Tekstipe word bepaal deur: 

• Die doel en betekenis van die teks 
• Die struktuur van die teks 
• Die taalkenmerke van die teks. 

Teksklassifikasie gebaseer op doel en betekenis  

Die drie hoofkategorieё: 

1. Verduidelikende tekste 
2. Narratiewe tekste, en 
3. Beredeneerde tekste. 

’n Verduidelikende teks identifiseer en karakteriseer ervarings, feite, situasies en 
aksie in abstrakte of werklike elemente. Verduidelikende tekste verduidelik, lig in 
of beskryf en word hoofsaaklik gebruik om struktuur aan die teks te verleen.  

Verduidelikende strukture kan in vyf kategorieё verdeel word:  

• Beskrywing – die skrywer beskryf ’n onderwerp se karaktertrekke, kenmerke, 
eienskappe, ens. en gee voorbeelde.  

• Prosedure of volgorde – die skrywer lys verskillende aktiwiteite kronologies 
of numeries.  

• Vergelyking – die skrywer verduidelik hoe twee of meer voorwerpe, gebeure 
of ervarings ooreenstem of verskil.  

• Oorsaak-gevolg-verduideliking – die skrywer plaas idees, gebeurtenisse  of 
feite en die gevolge daarvan binne konteks van tyd.  

• Probleemoplossing – die skrywer beskryf ‘n probleem en gee een of meer 
oplossings daarvoor. 

In die verduidelikende kategorie, het die niefiksie-tekste ‘n spesifieke funksie 
om die leser in te lig of te onderrig. Die tekste kan verskillende formate aanneem 
afhangende waar dit gebruik word:  



• In die sakewêreld: verslae, briewe, uitvoerende opsommings.  
• Joernalistiek: essays, nuusberigte, persvrystellings, sportnuus. 
• Tegniese kommunikasie: gebruikersgidse, tegniese verslae of standaarde.  
• Akademiese en wetenskaplike kommunikasie: handboeke, studentegidse, 

wetenskaplike verslae en joernaalartikels, artikels in ensiklopedieё. 
• Algemende naslaanbronne: ensiklopedie-artikels of aanlyn, multidomein- 

informatiewe tekste, soos byvoorbeeld artikels in Wikipedia. 

’n Narratiewe teks vermaak, onderrig of lig lesers in deur storievertel.  

Narratiewe tekste hanteer die denkbeeldige of ook die werklikheid en kan fiktief 
(sprokies, romans, wetenskapfiksie, gruwel- of avontuurverhale, fabels, mites, 
legendes, ens.) en niefiktief (artikels, koerantberigte, historiese geskrifte) wees.  
Beredeneerde tekste het ten doel om die leser se siening/oortuiging te verander. 
Die tekste beskryf dikwels negatiewe kenmerke of karaktertrekke van iets of iemand, 
of probeer lesers oortuig dat ’n voorwerp, produk of idee beter is as ander 
soortgelykes.  

Let daarop dat daar min tekste is wat as net een tipe geklassifiseer kan word. 
Verduidelikende of beredeneerde tekste kan byvoorbeeld ook narratiewe of 
evalueringskenmerkte bevat.  

Bron http://explainwell.org/index.php/table-of-contents-synthesize-text/types-of-texts/  


