
Tekstipes (2) 
Daar is verskillende tekstipes, maar hoe verskil hulle van mekaar? Watter 
kenmerke het hulle?  Die verskilende tekstipes word hierna verduidelik 

1. Narratiewe teks 

Die narratiewe teks vertel meer oor gebeure, stories, verhale, feite of mites en kan 
daarom fiktief of niefiktief wees.  

Kenmerke: 

• ’n Opeenvolging van gebeure wat gekenmerk word deur dinamiese 
werkwoorde en bywoorde asook ruimtelike verbindings soos:  
 
Ons het eers ons sakke volgemaak en toe in ’n taxi geklim en lughawe toe 
gegaan. Daarna …  
 

• Die verledetydsvorm van die werkwoord word meestal in hierdie tekstipe 
gebruik. Gewoonlik word die verlede volmaakte tyd gebruik, maar ander vorme 
word ook soms gebruik:  
 
hy het die soutpop opgetel, hy het in daardie huis gewoon, hy het geloop, hy was 
duidelik daaroor, hy het gesê wat hy dink, ens.  
 
Wanneer die dialoog egter direk weergee wat die karakter sê, is die mees 
algemene vorm van die werkwoord teenwoordige tyd:  
 
“Trap! Laat jy weg wees!” sê die man.  

2. Beskrywende teks  

Die teks word gebruik om iets te beskryf, hetsy ’n voorwerp, ’n persoon, ’n dier, ’n 
situasie of ’n beskrywing van ’n ander tekstipe. Dit word ook gebruik om gevoelens uit 
te druk. Die teks draai gewoonlik om die kenmerke van iets en gebruik dikwels die 
verskillende vorme van die derde persoon voornaamwoord. 

Daar is twee soorte beskrywende teks: 

• Tegnies beskrywende teks: gekenmerk deur die klem wat op die akkuraatheid 
van die data geplaas word. 

• Literêr beskrywende teks: die beskrywings is meer persoonlik en dit is die 
skrywer wat die doel daarvan weergee. 

3. Verduidelikende teks 

Die doel van hierdie tekstipe is om iets te verduidelik. Die verduidelikende teks is 
daarop gerig om ’n onderwerp te verduidelik, maar sonder dat die skrywer sy 
persoonlike mening daaroor gee, met ander woorde, die skrywer verskaf gewoonlik 
toepaslike feite en syfers, maar sluit nie sy menings daarby in nie. Die tekstipes word 



dikwels gebruik in skool- of universiteitshandboeke en sluit gewoonlik definisies, 
verduidelikings, ens. in.  

Die struktuur van hierdie tekste is ook meestal duidelik uiteengesit, met ’n inleiding 
(waarin die onderwerp bekendgestel word); die ontwikkeling waarin objektiewe 
ontleding, voorbeelde en data uitgelig word; en die samevatting, waarin die belangrikste 
aspekte oor die betrokke onderwerp opgesom word. Die doel is om in te lig.  

4. Beredenerende teks 

Die beredenerende tekste begin by ’n aanname, waarin die skryfstyl wat gebruik 
word ten doel het om die leser te oorreed, aangesien die redes vir of teen ’n sekere 
standpunt of tesis uitgelig word. 

So ’n teks begin gewoonlik met ’n stelling wat help om die argumente wat voorgestel 
word, te begryp. Met ander woorde, dit is nodig om die leser binne die konteks te plaas 
alvorens oorgegaan word om die voordele of kenmerke van die onderwerp ter sprake te 
verduidelik.  

Om geloofwaardigheid hieraan te verleen, kan die teks bibliografiese verwysings bevat 
wat die geldigheid daarvan weergee. Dit bevat onder andere ook ’n redenasie oor 
oorsaak en gevolg, outoriteit (d.w.s. kundiges oor die onderwerp) of gewildheid (d.w.s. 
almal doen dit).  

5. Opdragteks 

Die opdrag(-gewende) teks moedig die leser aan om iets te doen. Met ander 
woorde, dit is ’n instruksie wat verduidelik hoe om iets te doen of hoe om ’n doelwit te 
bereik. In hierdie tekstipe is volgorde baie belangrik, asook die logiese volgorde, met 
die verband tussen oorsaak en gevolg en die volgorde van meer na minder belangrik. ’n 
Voorbeeld van hierdie tekstipe is onder andere ’n handleiding.  

6. Wetenskaplike tekste 

As jy tersiêre onderrig ontvang het, is jy waarskynlik vertroud met ’n 
wetenskaplike teks.  Dit is ’n teks waarin die vordering van navorsing aangedui word. 
Die teks is formeel met tegniese taalgebruik. Die struktuur is samehangend en die 
inligting moet altyd met bronverwysings gepaardgaan.  

7. Regstekste 

Hierdie tekste word in die regsveld gebruik. Dit bevat talle tegniese terme, ou terme 
uit byvoorbeelde Grieks of Latyn en ’n formele en konserwatiewe taalgebruik. Verder 
word regstekste gekenmerk deur die logiese en progressiewe rangskikking van die 
inhoud. Dit inhoud word gekenmerk deur die objektiwiteit daarvan wat ten doel het om 
foutiewe of dubbelsinnige interpretasies te vermy.  

Amptelike regsversoeke is derde persoon enkelvoud, onpersoonlike en passiewe 
refleksies. In vergelyking met ander tekstipes, is die herhaling van woorde algemeen 
en word sleutelkonsepte in die dokument dikwels herhaal om dubbelsinnigheid te 
vermy.  



8. Administratiewe tekste 

Die administratiewe tekste is soortgelyk aan die regstekste. Trouens, daar word 
dikwels daarna as regs-administratiewe tekste verwys. Hulle is egter oor die algemeen 
minder rigied as suiwer regstekste. Sertifikate is ’n voorbeeld hiervan. 

9. Literêre tekste 

Dit is tekste met ’n groot literêre estetika en word as kunswerke beskou.  Wat 
uitstaan is die metaforiese taalgebruik, vol uitdrukking en emosie. Gedigte, stories, 
verhale en party essays is voorbeelde hiervan. 

10. Humanistiese tekste 

Humanistiese tekste hanteer menslike verhoudings (byvoorbeeld, filosofie en 
sosiologie), maar is nie so formeel soos in die geval van wetenskaplike tekste nie.  

11. Reklametekste  

Die inhoud van hierdie tekste word gebaseer op reklame met die doel om die leser 
te oortuig om ’n dienskontrak te sluit of ’n produk te koop. Advertensiekopie en 
slagspreuke is voorbeelde hiervan. 

12. Joernalistieke tekste 

Joernalistieke tekste is tekste wat voorgee om in te lig, maar kan ook ’n mening 
oordra. Die doel van sodanige tekste is joernalistieke kommunikasie en kan in gedrukte 
formaat of aanlyn aangetref word. 

13. Digitale tekste 

Nuwe tegnologie het tot gevolg gehad dat die manier waarop ons kommunikeer, 
verander het. Hierdie verandering het ook tekste beїnvloed, wat ’n groot uitwerking in die 
digitale wêreld het.  Dit is die teks wat ons byvoorbeeld in blogs of digitale 
tydskrifte aantref. Omdat die inligting onmiddellik beskikbaar is en gewoonlik maklik 
toeganklik is, word gevind dat die leser nie sommer hierdie tekste in hulle geheel lees 
nie, maar gewoonlik net vinnig daardeur “blaai”/loer om dan direk uit te kom by die 
inligting waarin hy eintlik belangstel.  

Bron https://virtualpsychcentre.com/the-13-types-of-text-and-their-characteristics/  


